
Інформація щодо впливу заходів з підтримки національних економік в умовах 
пандемії COVID-19 на умови експорту української продукції 

 
Назва країни Ключові заходи з підтримки внутрішнього ринку - фінансово-економічного сектору, ділової активності та 

купівельної спроможності населення 
Вплив цих заходів на можливості доступу 

вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності до ринку країни 

Австрія Федеральний уряд прийняв рішення про пакет заходів допомоги на суму до 38 мільярдів євро для запобігання 
масовому безробіттю та банкрутству компаній. На дотації підприємствам у зв’язку із переходом на «короткий 
робочий час у період COVID-19» передбачено 4 млрд. євро. 
Щоби не допустити масового банкрутства підприємств і підтримати їх платоспроможність, уряд виділив 9 
млрд. євро у формі гарантій для забезпечення отриманих підприємствами кредитів. Гарантії поширюються на 
кредити, сума яких становить до 1,5 млн.євро. Гарантія може покривати до 80% суми кредиту. Окремий 
порядок існує для підприємств. туристичної галузі. Малі та середні туристичні підприємства мають 
можливість через Австрійський готельний і туристичний банк отримати гарантію на 80% кредиту, на суму до 
400 тис. євро, терміном до 36 місяців.  
Ще 15 млрд. євро передбачається витратити на екстрену допомогу для підтримки галузей, які можуть 
особливо сильно постраждати від COVID-19. 
Для надання фінансової підтримки малим сімейним підприємствам, у тому числі підприємствам з одної особи 
та індивідуальним підприємцям, створюється т.зв. “фонд міцності” у розмірі 1 млрд. євро. Згадані 
підприємства також отримають можливість відтермінування соціальних відрахувань.  

Підприємствам надається можливість відтермінування або розтермінування податкових платежів, а також 
повне або часткове списання пені. Загалом, на період падіння продажів передбачено відстрочення податків 
на 10 млрд. євро. 

Федеральний уряд вживає заходів для 
зміцнення ланцюгів поставок забезпечення 
стабільного постачання продуктів харчування 
та ліків в Австрії та Європі, що створює 
можливості для українських експортерів 
продуктів харчування і лікарських засобів. 

Азербайджан 19 березня Президент Азербайджану І.Алієв підписав Розпорядження про низку заходів, 
спрямованих на зниження негативного впливу пандемії коронавірусу і викликаної нею нестабільність на 
світових енергетичних і фондових ринках на економіку Азербайджану. 

Керуючись пунктом 32 статті 109 Конституції Азербайджанської Республіки, з метою забезпечення 
міцної стабільності економіки країни і її стійкості до зовнішніх впливів, збереження перспектив розвитку 
економіки постановляю: 

1. Для фінансування заходів щодо зниження негативного впливу пандемії коронавірусу (COVID-19) 
і викликаних нею різких коливань, що відбуваються на світових енергетичних ринках і ринках акцій (далі - 
пандемія), на економіку АР, макроекономічну стабільність, питання зайнятості в країні і суб’єктів 
підприємництва виділити з державного бюджету АР на 2020 рік Кабінету Міністрів АР 1 млрд. манатів (588 
млн. дол. США 

Крім того, 19 березня Президент АР І.Аліев прийняв Рішення щодо виділення коштів Фонду 
підтримки боротьби з коронавірусом для забезпечення належної роботи закладів охорони здоров’я та їхніх 
заходів з протидії коронавирусної Інфекції в Азербайджанській Республіці. Зокрема, на боротьбу з епідемією 
з резервного фонду Президента АР на першому етапі виділено 11,8 млн. дол. США. 

20 березня Уряд АР, відповідно до Указу Президента АР, від 19.03.2020 р. затвердив Порядок 
формування, використання коштів Фонду підтримки боротьби з коронавірусами й управління ними. 

Станом на 31.03.2020 р. в 
Азербайджані відсутні обмеження на 
транзитні вантажні перевезення із сусідніми 
країнами, окрім Ірану таТуркменістану, де 
запроваджено режим заборони в’їзду/виїзду 
вантажного іноземного автотранспорту. 

Уповноважені представники 
QOBBАР (митних, транспортних і безпекових 
відомств), які входять до оперативного центру 
при Кабінеті Міністрів АР, здійснюють 
постійний моніторинг і вживають додаткових 
заходів у взаємодії з колегами країн-партнерів 
з метою забезпечення міжнародних 
транспортних вантажних перевезень і 
зовнішньоторговельної діяльності. У плані 
цієї роботи відзначається оперативний і 
якісний рівень роботи профільних відомств 



 Туреччини, Грузії, Казахстану, 
Туркменістану, Росії, Ірану та країн ЄС. 
Водночас, висловлюється необхідність 
посилення безпосередньої взаємодії з 
українськими колегами. Де, передусім, 
стосується митних та транспортних відомств і 
організацій України. 

 
 

Алжир За оцінками експертів, за перший місяць від початку запровадження Алжиром жорстких епідеміологічних 
заходів, які співпали з періодом різкого падіння цін на нафту, алжирський бюджет зазнав збитків у розмірі 1 
млрд. дол. США. Відомо, що цього року європейські замовлення на закупівлю алжирського газу скоротились 
на 18% у порівнянні з минулорічним періодом. Зазначена тенденція набуває більш загрозливого для Алжиру 
характеру з урахуванням того, що головними імпортерами алжирського природного газу є Італія та Іспанія – 
країни, які найбільше за всіх у Європі потерпають від поширення пандемії коронавірусу. Не виключається, 
що, унаслідок застосованого в Алжирі загальнонаціонального карантину, дефіцит державного бюджету може 
досягти 26 млрд. дол. США, замість 13 млрд. прогнозованих. 
 Разом з тим, золотовалютні запаси Алжиру, які оцінюються у 55 млрд. дол. США, на думку фахівців, 
є достатніми для того, аби протягом року перекрити зростаючий дефіцит бюджету та покрити потреби у 
вільноконвертованій валюті, за рахунок якої здійснюються всі державні імпортні операції. Певного оптимізму 
алжирській владі додає низький рівень зовнішнього боргу країни, який наразі не перевищує 3 млрд. дол. 
США. 
 Днями президент АНДР А.Теббун доручив міністру фінансів країни якнайшвидше подати т.зв. 
додатковий бюджет, аби передбачити у ньому заходи, які стосуватимуться фінансових наслідків поточної 
кризи, а також стягнення податків та несплачених мит. Також уряду було доручено прискорити процес 
створення приватних ісламських банків з акцентом на тому, що Алжир принципово відмовляється вдаватися 
до будь-яких зовнішніх запозичень. Водночас, міністру фінансів було доручено забезпечити своєчасне 
погашення позик, наданих банками в рамках приватних інвестицій. Голові Центрального банку АНДР 
президент країни доручив вжити заходів для зниження орієнтовної процентної ставки на 0,25 %, а також 
зменшення ставки обов'язкових резервів банків на 2%, що має стимулювати приватні банки активніше 
кредитуватись у Центробанку Алжиру.  
 Крім цього, міністерством торгівлі Алжиру вживаються жорсткі контрольно-ревізійні заходи з метою 
боротьби зі спекуляцією споживчими товарами, яка виникла унаслідок паніки, спричиненої як 
обмежувальними кроками у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції, так і протиправними діями з боку 
деяких місцевих компаній, які здійснюють оптову-роздрібну торгівлю продуктами харчування. З метою 
боротьби зі спекулянтами, міністерством торгівлі нещодавно було відкрито гарячі телефонні лінії, за якими 
громадяни можуть повідомити про скарги щодо зафіксованих ними фактів завищення торгівельними 
мережами Алжиру роздрібних цін на товари, вартість яких регулюється державою. 
 За оприлюдненою інформацією, з бюджету країни для мінімізації наслідків поширення коронавірусу 
вже виділено понад 30 млн. дол. США на закупівлю необхідних медикаментів, експрес-тестів та супутнього 
обладнання.  

У короткостроковій перспективі можна 
прогнозувати суттєве зниження обсягів 
імпортних операцій в Алжирі, у т.ч. щодо 
продукції українського виробництва з огляду 
на намагання місцевих властей максимально 
забезпечити внутрішні потреби ринку у 
сировинній продукції та товарах щоденного 
вжитку за рахунок активізації власного 
виробництва. Утім, оголошення тендерів на 
закупівлю металопродукції та зернових, які 
складають до 95% вітчизняного експорту до 
Алжиру, наразі здійснюється у штатному 
режимі. 
Не виключається, що поширення епідемії 
коронавірусу в АНДР, може негативно 
позначитись на показниках українського 
експорту до Алжиру у І кварталі ц.р. Іншим 
негативним чинником, який може вплинути на 
ділову активність Алжиру, є скасування 
владою країни перебування усіх міжнародних 
економічних заходів до кінця квітня ц.р.  

 



  
Бахрейн Виділено 11,4 млрд. дол. США (29,6% ВВП) для підтримки населення та бізнесу під час епідемії. Пакет 

економічної допомоги включає виплату заробітної платні за три місяці, починаючи з квітня, усім зайнятим  у 
приватному секторі за рахунок коштів фонду безробіття. Також за рахунок коштів фонду будуть сплачені 
комунальні платежі у розмірі, який не перевищуватиме суму аналогічним платежів за такий самий період 
2019 року. 
Приватні особи та підприємства також на три місяці звільняються від сплати муніципальних платежів та 
ренти за використання земельних ділянок під виробництво, а компанії туристичного сектору звільняються від 
необхідності сплачувати туристичний збір. Громадяни Королівства отримали право відтермінувати виплату 
банківських кредитів на 6 місяців.  

 

Очікується зростання цін на 
сільськогосподарську продукцію. 

Білорусь Радою Міністрів РБ ухвалено постанову №149 від 17.03.2020 р., згідно з якою запроваджено 
тимчасову заборону на вивезення з Білорусі окремих видів товарів: одноразові комбінезони і костюми 
хімічного захисту; респіратори, захисні окуляри, маски; хірургічні халати, бинти, вата, марля, різні види 
хірургічних рукавичок тощо. При цьому, заборона не поширюється на вивезення товарів для надання 
міжнародної гуманітарної допомоги іноземним державам на підставі рішень уряду, а також фізичними 
особами для особистого користування. 

Урядом Білорусі наразі розглядається комплекс заходів, спрямованих на підтримку бізнеса у зв’язку з 
ситуацією, що складається в результаті поширення COVID-19. Заходи готуються на підставі пропозицій від 
ділових спілок та асоціацій, а також з урахуванням рішень, ухвалених європейськими країнами, Росією, 
США. Серед проєктів рішень є питання про відтермінування сплати податків, а також про можливість 
надання кредитних канікул підприємствам.   

До заходів з підтримки ділової активності варто віднести розміщені на сайті Міністерства 
антимонопольного розвитку РБ рекомендації з дотримання положень Доктрини національної продовольчої 
безпеки РБ до 2030 р. Зокрема, суб'єктам торгівлі РБ рекомендується:  

- досягти частки вітчизняних продовольчих товарів в обсязі роздрібного товарообігу за підсумками 
2020 р. на рівні не нижче 85% (оптимістичний сценарій) або 80% (недостатній);  

- розміщувати товари білоруського виробництва у візуально і фізично доступних місцях, позначати їх 
спеціальною вивіскою або написом "Зроблено в Республіці Білорусь / Зроблена ў Беларусi". 

Виробникам і постачальникам товарів при ухваленні рішень про підвищення відпускних цін 
рекомендується: 

- обмежити межу підвищення цін за підсумками 2020 року: вона має бути не вище від прогнозного 
рівня базової інфляції (4%); 

- забезпечити єдиний підхід при формуванні відпускних цін на аналогічну продукцію при постачанні 
на внутрішній ринок і в держави - члени ЄАЕС; 

- обмежити сукупний розмір будь-яких винагород (премій, бонусів), що надаються виробником або 
постачальником білоруських соціально значимих продовольчих товарів (окрім білого кристалічного цукру) 
суб'єкту торгівлі, щоб вони не перевищували 5% від ціни цих товарів. 

У рамках ЄАЕС  
На рівні Євразійської економічної місії (ЄАЕК) формується комплекс заходів, спрямованих на 

збереження макроекономічної стабільності, взаємної торгівлі і свободи пересування робочої сили в рамках 

 



ЄАЕС. У першочерговому плані передбачається здійснити точкове регулювання в сфері митно-тарифної 
політики за окремими товарними групами, моніторинг координації заходів з недопущення дезінтеграції 
внутрішнього ринку ЄАЕС, а також вжиття заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації на фінансовому 
ринку з метою зниження валютних ризиків. 

У рамках митно-тарифної політики передбачається надання сприяння в поставках життєво важливих 
товарів медичного призначення для контролю і запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Список 
таких товарів буде сформовано найближчим часом.  

В якості короткострокових заходів розглядається можливість компенсації ризиків виробничих 
ланцюжків на національних ринках країн ЄАЕС і експортно орієнтовних компаній. З цією метою планується 
понизити імпортний тариф на низку товарів (комплектуючі, сировина, матеріали), що сприятиме компенсації 
поточних і майбутніх втрат виробничих компаній для підтримки їх стабільної роботи. 
 ЄАЕК також вивчатиме ініціативи представників бізнесу відносно  перегляду списку чутливих 
сільськогосподарських товарів з урахуванням ситуації, що змінилася з сільгоспвиробництвом на 
внутрішньому ринку угрупування, та можливості переходу на розрахунки в національних валютах держав - 
членів ЄАЕС.  
Постановою Ради Міністрів РБ №163 від 21.03.2020 р. виділено 2,3 млн. біл. рублів (близько 1 млн. дол. 
США) на фінансування і відшкодування витрат на заходи з попередження завезення і поширення інфекції, 
викликаної коронавірусом COVID-19. 

Комітетом з операцій на фінансових ринках Національного банку РБ рішенням №52/ФР від 
17.03.2020 р., починаючи з 19.03.2020 р., змінено процентні ставки за користування коштами в іноземній 
валюті за угодами СВОП. Зокрема ставки за кредитами овернайт знижено з 10% до 9,75% і ставки СВОП 
овернайт (національна валюта) знижені з 8,0% до 7,75%. Також знижено фіксовану ставку по ломбардних 
кредитах з 10% до 9,75%. 

Рішенням Правління Національного банку РБ від 18.03.2020 р. змінено окремі пруденційні вимоги на 
період до 31.12.2020 р. Зокрема при класифікації активів, що мають кредитний ризик, і формуванні 
спеціальних резервів банкам надається право:  

- не враховувати критерій достатності надходжень в іноземній валюті у боржника;  
- не визнавати заборгованість реструктуризованою незалежно від кількості внесених у відповідні 

договори змін на основі оцінки грошового потоку боржника і його здатності виконувати зобов'язання перед 
банком; 

- здійснювати кредитування в межах нормативу максимального розміру ризику на одного боржника 
(групу взаємозв'язаних боржників), який встановлюється у розмірі 35% від нормативного капіталу банку. 
Значення мінімального розміру нормативного капіталу банку небанківській кредитно-фінансовій організації 
встановлюються в розмірі, що діє на 01.03.2020 р., без застосування індексації. 

25.03.2020 р. Нацбанком РБ прийнято рішення про застосування додаткових заходів, спрямованих на 
підвищення можливостей банків зі збереження фінансової підтримки реального сектору економіки в умовах 
підвищеного впливу зовнішніх негативних чинників. Зокрема на період до 31 грудня 2020 року 
запроваджуються такі пруденційні вимоги: 

-  банкам надається право застосовувати значення буфера консервації капіталу у розмірі 2,25 
процентного пункту;  

- відносити заборгованість по активах, що мають кредитний ризик, і умовні зобов'язання в іноземній 



валюті до забезпечених, недостатньо забезпечених і незабезпечених без урахування вимог до покриття сум 
винагород (відсотків, комісійних та інших аналогічних винагород), належних до сплати впродовж 
найближчих 12 місяців; 

- відносити забезпечення, отримане по активах, що мають кредитний ризик, і умовних зобов'язань в 
іноземній валюті, до високоякісного забезпечення без урахування вимог до покриття сум винагород 
(відсотків, комісійних і інших аналогічних винагород), належних до сплати впродовж найближчих 12 місяців, 
у тому числі нарахованих і таких, що підлягають сплаті в поточному місяці; 

- оцінювати якість і достатність забезпечення, отриманого у вигляді завдатку по активах, що мають  
кредитний ризик, і умовних зобов'язань в іноземній валюті, без урахування вимог до періодичності 
проведення такої оцінки. 

Урядом і Національним банком обговорюється з МВФ можливість надання екстреного фінансування 
в рамках інструменту швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI). Максимально можлива сума 
становить 900 млн. дол. США. 

27 березня Міністерством антимонопольного регулювання і торгівлі  (МАРТ) було внесено зміни у 
Постанову МАРТ від 30.12.2019 р. №99 "Про встановлення мінімальних цін на цукор білий кристалічний". 
Зокрема, з метою стабілізації роботи цукрової галузі РБ державне цінове регулювання продовжено з 90 днів 
до 366 днів (до кінця 2020 року). 

Заходи на рівні ЄАЕС  
 25 березня відбулося позачергове засідання Ради Євразійської економічної комісії (ЄАЕК) у форматі 
відеоконференції. За результатами заходу, член Колегії ЄАЕК (міністр) з питань торгівлі А.Слєпньов 
повідомив, що у зв’язку з поширенням COVID-19, ЄАЕК найближчим часом має намір знизити ввізне мито 
на продукти харчування, ліки і дитячі товари (в т.ч. для РБ як країни – члена ЄАЕС). При цьому, скасування 
російських контрсанкцій відносно продуктів західного виробництва не обговорювалося. За його словами, 
рішення щодо послаблення російських контрсанкцій має ухвалюватися російською стороною і це знаходиться 
поза компетенцією ЄАЕК. А.Слєпньовим наголошувалося, що протягом тижня буде узгоджено фінальний 
список товарів, за якими буде тимчасово встановлено нульовий тарифний захист або знижено мито (продукти 
харчування, продукти дитячого харчування, дитячі товари, медичні засоби, ліки і компоненти для їх 
виробництва).  

Болгарія Парламент Болгарії запровадив у країні надзвичайний стан до 13 квітня. 
Кінцевий термін для закриття бухгалтерського обліку компаній та подання річної фінансової звітності 

було продовжено до 30 червня. 
Термін сплати місцевих податків зі знижкою також було продовжено до 30 червня. 
20 млн.бол.лев (10 млн.євро) спрямовані на додаткові послуги з соціальної допомоги для 159 

муніципалітетів.  
Оголошено наявність коштів на виплати лікарняних та пологових ресурсів - 1,3 млрд.лев (750 млн.євро), 

що розраховано близько на 18 млн.днів. 
Надано гарантії у випадку надзвичайних ситуацій: зокрема дозвіл на направлення до податкових органів 

запитів на коригування бюджетів. 
Крім того, урядом було розроблено першочергові заходи з підтримки бізнесу в Болгарії: 
- перенесення часових обмежень до 30 червня 2020 року щодо терміну подання річних декларацій з 

податку на прибуток підприємств та сплати такого податку; 

 



- заборона протягом періоду надзвичайного стану щодо порушення нових виконавчих проваджень 
стосовно стягнення державних зобов’язань та вжиття виконавчих заходів у рамках існуючих процедур такого ж 
типу. 

Що стосується прямої фінансової підтримки, парламент Болгарії затвердив виплату державою терміном 
до трьох місяців 60% від доходів соціального страхування для певних категорій працівників. Уряд повинен 
додатково розробити критерії, яким повинні відповідати отримувачі такої підтримки та відповідні процедури її 
надання. 

На основі первинного проекту урядової постанови така підтримка буде обмежена лише кількома 
секторами, тобто роздрібною торгівлею, туризмом, транспортом, ресторанами, культурними та спортивними 
заходами. Підтримка буде поширена на роботодавців, які були змушені призупинити роботу щонайменше 50% 
персоналу і зобов'язалися утримувати субсидованих працівників не менше 3 місяців після закінчення періоду 
підтримки з боку держави.  

Бразилія 16 березня ц.р. Міністерством економіки Бразилії був оголошений комплекс екстрених заходів для 
захисту населення та боротьби з пандемією коронавірусу, у тому числі у торговельній політиці, зокрема: 

- зниження до 0 тарифів на імпорт товарів медичного та лікувального призначення, включаючи гумові 
рукавички, медичні маски, спиртовий гель, респіратори тощо для полегшення доступу населення до цієї 
продукції; 

- тимчасове до кінця року зниження податку на промислову продукцію для товарів внутрішнього 
виробництва та імпорту, необхідних для боротьби з  Covid-19; 

- планується введення процедури надання неавтоматичного дозволу для експорту продукції, 
необхідної для боротьби з COVID-19, включаючи спиртовий гель, антисептичні препарати, медичні маски та 
респіратори з метою надання пріоритету використання цієї продукції на внутрішньому ринку та контролю 
Урядом експорту цієї продукції.  

 

 

Велика 
Британія 

20 березня ц.р. опубліковано рішення Уряду Великої Британії заборонити паралельний експорт 80 
медикаментів, які використовуються для лікування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. До переліку 
включено такі важливі для національної системи охорони здоров’я (NHS) медикаменти як адреналін, інсулін, 
парацетамол та морфін (повний перелік додається). 

Експортерам зазначених медикаментів загрожують відповідні заходи реагування з боку Агентства 
по регулюванню продуктів в області медицини та охорони здоров’я (MHRA), а також ризик анулювання 
ліцензії. 

20 березня ц.р. Міністерство зовнішньої торгівлі Великої Британії опублікувало повідомлення до 
експортерів щодо безперервності розгляду заявок на отримання експортних ліцензій, які опрацьовуються 
співробітниками Міністерства у дистанційному режимі з використанням отриманих робочих ноутбуків. 

21 березня ц.р. Міністерство зовнішньої торгівлі Великої Британії оновило рекомендації для 
експортерів товарів та послуг з Великої Британії, діяльність яких перебуває під впливом чинників,  
викликаних пандемією коронавірусу (лист Посольства від 16.03.2020 р. №6124/14-500-332). 

Оновлена інформація включає деталізацію послуг та інструментарію UKEF, посилання на 
рекомендації Форін Офісу щодо здійснення закордонних подорожей та урядовий план дій щодо COVID-19. 

Окрім того, розміщено інформацію щодо урядового пакету підтримки економіки Великої Британії у 
розмірі 330 млрд. фунтів стерлінгів,  

 



а також щодо наявних інструментів пом’якшення фінансового впливу коронавірусу шляхом використання: 
- програми кредитування з недопущення припинення господарської діяльності від Британського 

бізнес банку (надання позичальнику урядової гарантії на непогашену частину кредиту, потенційна зміна 
негативного рішення з видачі кредиту на позитивне); 

- змін правил обов’язкових лікарняних виплат (виплата з першого,  
а не четвертого дня хвороби); 

- національної програми “Time to pay” – механізм відтермінування сплати податків підприємцям та 
самозайнятому населенню; 

- поширення тимчасової річної податкової знижки у розмірі 100% на сектор розваг та гостинності в 
Англії; 

- грошової підтримки в рамках отримання податкової знижки малому бізнесу; 
- тимчасового зниження мінімального рівня доходу для отримання Universal Credit (комплексних 

виплат) тим, у кого діагностовано COVID-19 або самоізольованих за урядовою рекомендацією; 
- грошових грантів у розмірі 25000 фунтів стерлінгів для бізнесу з оціночною вартістю від 15000 до 

51000 фунтів стерлінгів у галузі торгівлі, гостинності та розваг. 
 
11-20 березня ц.р. Урядом Сполученого Королівства представлено безпрецедентний в історії країни 

комплекс заходів, спрямований на підтримку соціально-економічної ситуації в країні в умовах поширення 
коронавірусу. 

Розмір фінансової підтримки складає біля 488 млрд. фунтів стерлінгів або біля 20% ВВП країни, що 
є найбільшим пакетом урядової підтримки у світі за показником співвідношення до ВВП.  

Перший пакет заходів був представлений 11 березня в рамках проекту бюджету на 2020 фінансовий 
рік та передбачав виділення 30 млрд. фунтів стерлінгівдля підтримки системи охорони здоров’я (5 млрд.), 
ринку праці шляхом компенсації лікарняних та інших соціальних виплат (7 млрд.) та зниження податкового 
навантаження на бізнес (18 млрд.). 

Вже через тиждень після представлення бюджету, 17 березня Канцлер Казначейства Ріші Сунак 
анонсував другий пакет заходів на загальну суму  
350 млрд. фунтів стерлінгів, який передбачає:  

 330 млрд. фунтів стерлінгів у якості гарантованих кредитів; 
 20 млрд. фунтів стерлінгів на зниження податків та виплат для бізнесу; 
 новий інструмент кредитування для крупних компаній, погоджений із Банком Англії; 
 тримісячні канікули на виплату іпотеки для позичальників, які зазнали втрат у зв’язку із вірусом; 
 звільнення магазинів, ресторанів, розважальних закладів та садочків від оподаткування впродовж 

наступних 12 місяців; 
 страхові виплати пов’язані із пандемією (урядові рекомендації уникати заклади масового скупчення 

людей є підставою для заявлення страхового випадку). 
Зазначений пакет заходів отримав критику як такий, що захищає бізнес і не приділяє належної 

уваги інтересам працівників. Водночас критика зникла за результатами представлення 20 березня третього 
пакету заходів, який направлений, в першу чергу, на підтримку працівників та зменшення рівня безробіття. За 
оцінками економістів, новий пакет антикризових заходів складає біля 78 млрд. фунтів стерлінгів. 

Вперше в історії Сполученого Королівства Уряд виплачуватиме частину заробітної плати 



громадянам, зокрема покриватиме 80% заробітної плати  
(але не більше 2500 фунтів стерлінгів) тим працівникам, чиї робочі місця могли бути скорочені внаслідок 
кризи. Такі наміри можуть коштувати бюджету близько  
10 млрд. фунтів стерлінгів. 

Іншим суттєвим кроком стало рішення про відстрочку сплати ПДВ на один квартал, що 
еквівалентно 30 млрд. фунтів стерлінгів.  

Додаткові ініціативи, анонсовані Р.Сунаком 20 березня включають: 
 необмежені безпроцентні річні кредити бізнесу; 
 додаткові 7 млрд. фунтів стерлінгів на підтримку благополуччя населення,  

у тому числі збільшення виплат за комплексною системою соціальних виплат (universal credit); 
 1 млрд. фунтів стерлінгів на підтримку орендарів; 
 виплати індивідуальним підприємцям, еквівалентні виплатам лікарняних. 

За інформацією Казначейства, урядові ініціативи будуть профінансовані за рахунок зовнішніх 
запозичень. Аналітиками відзначаються міцні позиції Великої Британії для виходу на ринки запозичень.  

19 березня ц.р. Банк Англії вдруге за два тижні знизив базову відсоткову ставку з 0,25% до 0,10% - 
найнижчий розмір ставки за 325-річну історію існування банку. Окрім того, банк анонсував наміри збільшити 
програму викупу державних облігацій та корпоративних бондів на 200 млрд. фунтів стерлінгів – загалом  
до 645 млрд. фунтів стерлінгів. 

Вірменія Господарюючими суб'єктами, які можуть розраховувати на підтримку, вважаються діючі на території 
Вірменії приватні комерційні організації або приватні підприємці (за винятком банків, кредитних 
організацій, ломбардів та страхових компаній), які здійснюють торговельну діяльність на території Вірменії 
як мінімум протягом останнього року, мають хорошу кредитну і податкову історію. Допомогу суб'єктам 
господарської діяльності буде надано у вигляді співфінансування цільовими кредитами, рефінансуванням і 
процентною субсидією від діючих на території Вірменії ліцензованих банків або кредитних організацій.  

Намічені форми сприяння ставлять на меті: 
- співфінансуванням вирішити проблеми недостатнього рівня засобів забезпечення у 

господарюючого суб'єкта по кредиту, часткової нейтралізації валютного ризику, а також часткового 
зниження витрат за відсотками; 

- рефінансуванням – проблеми повної нейтралізації валютного ризику у господарюючого суб'єкта по 
кредиту, а також часткового зниження витрат за відсотками; 

- субсидуванням – проблему істотного зниження процентних витрат у господарюючого суб'єкта по 
кредиту. 

Для кожного господарюючого суб'єкта буде застосована тільки одна з форм сприяння. 
Форми сприяння будуть застосовні до кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності з метою 

здійснення певних витрат: 
- заробітна плата або прирівняні до неї виплати працівникам господарюючого суб'єкта, але в разі 

кожного співробітника не більше 500 000 драмів в місяць (бл. $1 тис.), максимально протягом трьох місяців; 
- платежі по податках, зборах та обов'язкових платежах до державного або муніципального бюджету; 
- закупівля або імпорт сировини за умови, що весь обсяг сировини повинен бути використаний у 

Вірменії з метою отримання готової продукції; 
- імпорт приладів і обладнання, за умови, що дані пристрої й устаткування повинні 

Зазначені заходи не впливатимуть на 
можливості доступу вітчизняних суб’єктів 
господарювання на вірменський ринок, однак 
прогнозоване скорочення купівельної 
спроможності населення Вірменії та 
ускладнення логістичної складової торгівлі у 
наслідок карантинних заходів може призвести 
до скорочення показників двосторонньої 
торгівлі. 

 



використовуватися для організації виробництва або розширення виробництва у Вірменії; 
- платежі за комунальні послуги; 
- імпорт продуктів харчування компаніями, що займаються торгівлею, за умови, що придбаний або 

імпортований товар повинен бути реалізований в Вірменії. 
Кредити, надані з використанням інструментів сприяння, повинні відповідати декільком вимогам:  
- валюта – драм РВ, у разі інструментів співфінансування, частина, що надається фінансовою 

організацією, може бути і в іноземній валюті, термін - до 24 місяців; 
- максимальна сума кредитів, що надаються одним господарюючим суб'єктом під інструмент 

сприяння - 500 млн. драмів (бл. $10 тис.); 
- сума співфінансування або рефінансування одного господарюючого суб'єкта не може перевищувати 

250 млн. драмів (бл. $5 тис.); 
- порядок використання кредитних коштів – тільки безготівковий банківські перекази, максимальна 

інтегральна процентна ставка від 0% до 6% річних (не більше 6%) в залежності від правила, встановленого 
заходом для застосовуваного інструмента сприяння. 

 
Греція Урядом Греції системно впроваджуються заходи для стабілізації економічної ситуації в країні після 

введення вимушених заходів в умовах поширення COVID19. 
24 березня 2020 року відкрилася електронна платформа для подачі заявок на допомогу від держави у 

розмірі 800 євро для працівників, які постраждали від закриття підприємств у зв'язку із прийнятими урядом 
заходами, направленими на запобігання поширенню COVID19.  

Уряд вже оголосив номери ділової активності/професійної діяльності, за якими він приймає рішення 
щодо надання підприємству відповідної допомоги від держави. Категорії одержувачів - близько 500 000 
підприємств (штатні працівники та частково зайняті), закритих за наказом уряду; робітники, які тимчасово 
відсторонені від роботи (близько 1 млн.); фрілансери; працівники готельної сфери, діяльність яких була 
оголошена забороненою до кінця квітня; робітники, звільнені з 1 по 18 березня; робітники, які працюють за 
контрактом з обмеженим терміном дії. 

Для безробітних субсидія по безробіттю, яка закінчується у першому кварталі 2020 року, 
продовжується ще на два місяці. Держава покриє страхові внески  працівників, які розраховуються на основі 
їх поточної зарплати. Допомога у розмірі 800 євро від держави є захищеною (не підлягає вилученню, 
наприклад, у рахунок боргу) і не обкладається податком.  

 24.03.2020 було ухвалено рішення про обмеження роботи банківських установ, зокрема з метою 
зменшення контактів у відділеннях банків. Каси не видаватимуть готівку (тільки через банкомат), не 
здійснюватимуть оплату комунальних послуг та інші операції.  Всі операції мають здійснюватися у режимі 
он-лайн, через банкомати з певними функціями або через машини APS у відділеннях банку. Обмежень щодо 
зняття готівки немає. 

Уряд країни продовжує впроваджувати низку заходів з метою підтримки економіки. Відповідно до 
прийнятого урядом рішення підприємствам, які примусово припиняють свою діяльність в умовах карантину, 
дозволено сплатити 60% орендної плати протягом двох місяців (березень-квітень), 40% від суми оренди буде 
повністю профінансовано державою. Для власників нерухомості передбачається призупинення сплати 
податку на 4 місяці. 

Разом з тим, Міністерство туризму Греції оголосило про закриття всіх готелів у Греції до кінця 

Суттєвих змін, зокрема обмежень 
експорту/імпорту в Греції не відбулося.  

 



квітня 2020 року. Тільки три готелі продовжуватимуть працювати в Афінах та Салоніках, а також по одному 
готелю у кожному регіоні країни. 

Уряд Греції затвердив пакет заходів у 2 млрд. євро, направлених на боротьбу із негативним впливом 
пандемії COVID-19 на економіку країни.  

Відповідно до зазначеного пакету заходів уряд обіцяє надати 1 млрд. євро для підтримки підприємств 
та працівників. Це частина загального пакету у 3,8 млрд. євро, який включає 1,8 млрд. євро коштів 
Європейського Союзу.  

Відповідно до повідомлення міністра фінансів Греції Крістоса Стайкураса 200 000 підприємств, в 
яких працює близько 600 000 працівників, будуть звільнені від сплати податків і внесків до соціального 
страхування до 31 липня 2020 року, тоді як робітники, які залишилися без роботи внаслідок припинення 
комерційної діяльності країни отримують 800 євро у квітні і держава покриє витрати на соціальне 
страхування та медичне страхування. За оцінкою, цей захід спрямований на підтримку близько 500 000 
працівників 

30 березня 2020 року грецький уряд оголосив про додаткові заходи підтримки економіки для 
близько 800 000 підприємств, 1,7 мільйона працівників приватного сектора та 700 000 власників приватних 
підприємств та малого бізнесу.  

Пакет допомоги у березні-квітні на суму 6,8 млрд. євро (або 3,5 відсотка ВВП) включатиме виплату 
у 800 євро для 1,7 млн. працівників приватного сектора (81% постраждалої робочої сили у приватному 
секторі), тимчасове замороження сплати податку на додану вартість та виплату боргових зобов’язань державі 
протягом чотирьох місяців. Ця допомога має на меті утримувати близько 800 000 постраждалих підприємств, 
зберігаючи при цьому робочі місця. Він також зазначив, що виплати ПДВ та податкового боргу підприємств 
призупинені до квітня. Однак, якщо ці виплати будуть здійснюватися вчасно, то передбачається 25% знижка.  

Пакет допомоги уряду також включає розширення фінансової допомоги для близько 700 000 
самозайнятих та малих підприємств. Передбачається  субсидування процентних ставок за кредитами для 
підприємств і державну допомогу малим і середнім підприємствам. Мета у кожному випадку - зберегти 
якомога більше робочих місць, а також забезпечити ліквідність у реальному секторі економіки. 

Грузія 14.03.2020 презентовано план конкретних заходів із підтримки та стимулювання розвитку економіки 
Грузії, які спрямовані на зменшення наслідків негативного впливу від поширення коронавірусу COVID-19. 

1.  Підприємства, які зіткнуться з проблемами в обслуговуванні своїх позик, матимуть змогу 
реструктуризувати свої зобов’язання перед комерційними банками на індивідуальній основі.  

2.  Громадянам, які бажають відтермінувати погашення позики, комерційні банки нададуть таку 
можливість протягом найближчих трьох місяців. 

3.  Компанії, які працюють у туристичній галузі: готелі та ресторани, туристичні агенції, 
компанії з перевезення пасажирів, організатори екскурсій, мистецьких та спортивних заходів тощо, будуть 
звільнені від виплат податків на майно та доходи фізичних осіб протягом наступних 4 місяців (до 1 листопада 
2020 р.). Це стосуватиметься 18 тис. компаній, які на сьогодні працюють у Грузії, та понад 50 тис. їх 
співробітників. Таким чином забезпечиться утримування у розпорядженні туристичного сектору додаткових 
100 млн. ларі (понад $30 млн.) протягом наступних чотирьох місяців.  

4.  Уряд Грузії до кінця року вдвічі збільшить обсяг відшкодування ПДВ компаніям з метою 
забезпечення їх оборотними коштами – з 600 млн. до 1,2 млрд. ларі (з $200 до $400 млн.). 

5.  Буде розроблена спеціальна державна програма для співфінансування виплат за відсотками 

 



за банківськими позиками в готелях із 4-50 номерами по всій країні на найближчі 6 місяців. Цей проект 
поширюватиметься на близько 2000 готелів, що працюють в країні, які в іншому випадку можуть зазнати 
значних фінансових втрат внаслідок пандемії. 

6.  До кінця року державою буде інвестовано додаткові 300 млн. ларі ($100 млн.) для 
компенсації капітальних витрат та підтримки інфраструктурних проєктів. У такий спосіб для підтримки 
економіки та приватного сектора державою буде спрямовано загалом близько 1 млрд. ларі (понад $300 млн.). 

Окрім цього урядом Грузії вживаються заходи щодо оптимізації банківських механізмів для 
запровадження додаткових стимулюючих інструментів, а також розпочато переговори з міжнародними 
фінансовими установами щодо отримання фінансових ресурсів за рахунок їх спеціальних асигнувань. 
Зокрема проводяться перемовини із МВФ щодо виділення Грузії додаткових фінансових ресурсів, 
призначених для скорочення негативного економічного впливу через пандемію. 

23.03.2020 урядом Грузії схвалено «Державну програму щодо збереження цін на продукти 
харчування», яка стала реакцією на різке падіння курсу національної валюти (на 24% за період 06-25.03.2020). 

Програма призначена для субсидування коливань курсів іноземних валют (долара США і євро) для 
бенефіціарів з 15.03.2020 по 15.05.2020 при здійсненні  імпорту товарів до Грузії. На вказані цілі з бюджету 
міністерства сільського господарства буде виділено 10 млн. ларі (майже $3 млн.). 

Згідно з постановою уряду, метою програми є збереження цін на первинні продукти харчування. 
Наразі це дев’ять видів такої продукції – рис, макарони, гречка, соняшникова олія, цукор, пшениця, пшеничне 
борошно, сухе молоко і боби. 

19.03.2020 урядом Тбілісі прийнято рішення про звільнення на 3 місяці близько 600 представників 
малого та середнього бізнесу від оплати оренди за приміщення і ділянки, які належать мерії.  

 
Данія Урядом Данії впроваджено комплекс економічних заходів з підтримки національної економіки в 

умовах пандемії коронавірусу.  
Банківським установам країни з державного бюджету виділено додаткові 200 млрд. дан. крон (30 

млрд. дол. США) для кредитування бізнесу і підтримки його ліквідності. 
 Серед іншого, основним пакетом урядових заходів передбачено: 

- надання кредитних гарантій розміром 7,5 млрд. дан. крон (1,1 млрд. дол. США) для великих 
компаній, а також для МСП з метою підвищення їхньої ліквідності та мінімізації втрат в умовах 
кризових явищ в економіці, що спричинені пандемією вірусу, а також для збереження робочих місць. 
Таким чином, урядом покриватиметься до 70% вартості будь-яких банківських позик підприємств, 
операційний прибуток яких знизиться більш ніж на 50%.; 

- відшкодування витрат роботодавця у зв’язку з захворюванням або потраплянням працівників у 
карантин внаслідок коронавірусу починаючи з першого дня відсутності працівника на робочому 
місці. 
Відповідно до законопроекту, що розглядатиметься цього тижня парламентом країни, компанії, які 
змушені скоротити штат мінімум на 30%, або на понад 50 працівників, матимуть право на 
компенсаційні виплати за цією схемою. Розмір державних дотацій становить 75% від загальних 
витрат на виплату заробітної плати відповідним працівникам, втім не більше 3500 дол. США на 
одного працівника. Компенсації будуть виплачуватися за умови, що працівники не звільнятимуться з 
посад. Компанії також повинні взяти на себе зобов’язання, що вони не будуть звільняти працівників з 

 



фінансових причин впродовж періоду компенсаційних виплат. 
Для працівників з погодинною оплатою праці, розмір компенсаційних виплат може сягати 90%, втім 
максимум 3700 дол. США на місяць на одного штатного працівника. 
Компанія зможе отримувати компенсаційні виплати максимум три місяці, у період з 9 березня по 9 
червня включно. 
Працівники, на яких поширюється зазначена схема, зобов'язані використовувати невикористані 
відпустки терміном до п’яти днів у зв’язку з компенсаційним періодом. Якщо в працівника не 
залишилося жодного дня відпустки, або кількість невикористаних днів складає менше п’яти, у 
такому випадку працівникові доведеться  взяти неоплачувану відпустку або скористатися відпусткою 
з наступного циклу відпусток. 
Зазначена схема компенсацій бізнесу є частиною стимулюючих заходів уряду для внутрішнього 
ринку, які були прийняті відповідно до чинного законодавства ЄС та на основі рекомендацій 
Єврокомісії; 

- пом’якшення норм трудового законодавства із наданням роботодавцю права на тимчасове 
скорочення тривалості робочого дня працівників при одночасному збереженні розмірів їх зарплат за 
рахунок використання коштів з фонду для виплат по безробіттю; 

- відтермінування строків сплати податку на прибуток, податку на додану вартість для великих 
компаній (з сумарним річним розміром податку на прибуток понад 143 тис. дол. США) та внесків до 
фонду по безробіттю; підвищено встановлені ліміти щодо кредитного балансу компаній на 
податкових рахунках.  
Також продовжуються переговори уряду Данії з найбільш впливовими бізнес-асоціаціями та 

профспілками країни для визначення необхідності інших необхідних регуляторних інтервенцій у 
подальшому. 

 
Еквадор З метою уникнення негативного впливу на торгівлю еквадорська сторона приймає копії свідоцтв про 

походження, видані в ручному режимі її торговельними партнерами, відповідно до статті 10 Угоди про 
спрощення торгівлі СОТ. 

Крім того зазначається, що за інформацією Національної митної служби Еквадору (SENAE), 
відповідно до норм, встановлених у діючих торговельних угодах з Еквадором, копії свідоцтв про походження 
будуть прийматися та опрацьовуватися для відповідного контролю та перевірки походження. Таким чином, 
на прохання декларуючої сторони, до згаданих документів застосовуватиметься режим найбільшого 
сприяння. 

 

Єгипет Центральний банк Єгипту (ЦБЄ) виділив 20 млрд єг. фунтів (1,28 млрд дол. США) на підтримку 
фондової біржі під час економічного уповільнення, спричиненого пандемією коронавірусу. 

Уряд АРЄ планує знизити ціну природного газу для промислового використання до 4,5 дол. США за 
мільйон BTU(британська теплова одиниця), а також відтермінує сплату податку на нерухомість для 
виробництва та об’єктів туристичної інфраструктури на 3 місяці. Допомагаючи промисловому сектору, 
М.Мадбулі заявив, що уряд повинен знизити ціни на електроенергію для важкої промисловості, а інші 
промислові ціни на електроенергію не міняти протягом наступних 3-5 років. 

Протягом березня та квітня ц.р. Єгипет повинен виділити 1 млрд. єгипетських фунтів для експортерів 

 



з метою компенсації витрат та зменшення гербового збору для нерезидентів до 0,125% та 0,05% для 
резидентів. 

Єгипет також планує звільнити миттєві операції з акціями від гербового збору та звільнити 
нерезидентів від податку на приріст капіталу, відтермінувавши його для резидентів до січня 2022 року. 

За оцінками представників бізнесового сегменту АРЄ, зазначений пакет стимулювання економіки 
пожвавить ринок капіталу та створить умови для залучення іноземних інвестицій, а звільнення спотових 
операцій від податків підтримає ринок та підвищить ліквідність. 

 
ЄС Так звана “Інвестиційна ініціатива ЄС із подолання наслідків коронавірусу” надасть можливість 

державам-членам ЄС отримати 37 млдр.євро. Близько 8 млрд.євро ліквідних коштів, які не були витрачені у 
2019 році, також будуть виділені на подолання наслідків пандемії (ці кошти буде запозичено з програм 
Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Регіонального фонду та 
Європейського фонду з морського та рибного господарства). Також буде забезпечено доступ до 29 млрд.євро 
структурного фінансування на 2020 рік. Кошти на кризове реагування доступні з 1 лютого 2020 року. 

Ці заходи допоможуть малому та середньому бізнесу подолати наслідки дефіциту ліквідності, який 
спричинено розповсюдженням коронавірусу, а також скерувати інвестиції в медичний сектор. Окрім цього 
держави-члени ЄС матимуть більшу гнучкість для перерозподілу коштів між програмами. 

Також посли ЄС підтримали законодавчу ініціативу щодо включення до сфери відповідальності 
Фонду солідарності ЄС питання охорони здоров'я. Зазначений Фонд було створено з метою подолання 
наслідків стихійних лих. Включення питань, пов'язаних з охороною здоров'я, дозволить задовольнити 
нагальні потреби людей під час пандемії коронавірусу.  

З метою затвердження цих змін необхідне їх схвалення Європейським Парламентом, після чого Рада 
ЄС затвердить ці заходи за письмовою процедурою.   

Європейський центральний банк оголосив про низку рішень, спрямованих на підтримку фінансової 
стабільності в умовах COVID-19: 

1. Запроваджується нова програма у розмірі 750 млрд.євро, спрямована на боротьбу з пандемією 
(Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP).  

Запуск цієї програми, дозволить приватному та державному сектору протидіяти серйозним викликам 
в монетарній політиці, спричиненим спалахом та посиленням розповсюдження коронавірусу. 

Ця нова програма дозволить здійснювати купівлі “облігацій” до кінця 2020 року та включатиме усі 
категорії активів, які вже закуповуються в рамках діючої програми (Asset purchase programme, APP). 

Щодо придбання цінних паперів державного сектору, то це питання залишиться під юрисдикцією 
національних центральних банків.  

Закупівлі за новою програмою PEPP будуть здійснюватися за гнучким принципом. Це дозволить 
здійснювати закупівлі незалежно від класів активів. 

Так, наприклад, в рамках РЕРР будуть запроваджені виключення з умов придбання цінних паперів, 
випущених грецьким урядом.  

Рада керуючих директорів Європейського центрального банку скасує чисту закупівлю активів у 
рамках PEPP після повідомлення про закінчення пандемії, але, в будь-якому разі, не в 2020 році.  

2. Ухвалено рішення про розширення програми придбання активів корпоративного сектору (CSPP) на 
нефінансові комерційні папери, таким чином зробивши всі комерційні папери достатньої кредитної якості. 

В існуючих умовах Україна може мати 
перспективу розширення експорту певних 
груп товарів, у т.ч. дезінфікуючих засобів, за 
умови задоволення потреб українського ринку 
та появи надлишкових обсягів дезінфікуючих 
засобів, виробництво яких в Україні наразі 
поступово зростає 



3. Розширено сферу застосування додаткових кредитних вимог (ACC), щоб включити запити на 
рефінансування, пов'язані з фінансуванням корпоративного сектору. Це забезпечить можливість 
контрагентам і надалі повною мірою використовувати операції з рефінансування Євросистеми. 

Як зазначається, ЄЦБ планує забезпечити всі сприятливі умови фінансування, які дозволять  
європейській економіці пережити пандемію.  

Крім того, Наглядова рада банку готова збільшити розмір своїх програм, у разі такої необхідності та 
забезпечити безперебійну роботу грошово-кредитної політики в усіх юрисдикціях єврозони. 

           30 березня ц.р. в умовах розгортання коронавірусної кризи Європейська Комісія оприлюднила 
рекомендації з метою надання сприяння виробникам збільшувати виробництво медичного обладнання першої 
необхідності та матеріалів у трьох сферах: виробництво масок та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), 
засобів очищення та дезінфекції рук та 3D-друкованої продукції. Найближчими днями очікується 
оприлюднення рекомендацій щодо медичних приладів. Зазначені документи також спрямовані на надання 
допомоги виробникам та органам ринкового нагляду у забезпеченні відповідності цих товарів необхідним 
стандартам безпеки та ефективності. 

Спалах коронавірусу вимагає підтримки та співпраці з боку виробників. Компанії висловили солідарність та 
запропонували надати практичні та технічні поради один одному для підтримки збільшення виробництва ЗІЗ 
та медичних матеріалів. Комісія активно працює з промисловістю для сприяння масовому нарощуванню 
загального виробництва такої продукції в ЄС та надає необхідні рекомендації для мобілізації промислової 
галузі. 

У рекомендаціях відзначено три основні групи: 

1)     Перша група рекомендацій допомагає виробникам здійснити оцінювання застосованих юридичних та 
технічних вимог до імпортування нової продукції до ЄС або запустити нові або відновити існуючі 
спроможності для виробництва захисних засобів, таких як маски, рукавиці та хірургічні халати з метою 
задоволення безпрецедентного попиту. У рекомендаціях детально описані застосовні законодавчі норми ЄС 
та поради виробникам щодо конкретних кроків, які потрібно вжити для отримання можливості розміщувати 
свою продукцію на ринку ЄС. Також пояснюється роль національних органів влади, зокрема органів 
ринкового нагляду, у забезпеченні належного рівня охорони здоров'я та безпеки обладнання, що походить з 
третіх країн, яке розміщується на ринку ЄС. 

2)     Друга група надає економічним операторам, у т.ч. малим та середнім підприємствам, рекомендації щодо 
застосованої законодавчої бази для розміщення на ринку ЄС гідроспіртових гелів (Регламент про косметичні 
продукти або Регламент про біоциди). Рекомендації ЄК надають відповіді на запитання операторів 
косметичного та інших секторів, які активно зайняті збільшенням або перетворенням своїх виробничих 
потужностей на виробництво згаданої медичної продукції. 

3)     Третя група стосується процедур оцінки відповідності щодо 3D-друку та 3D-друкованої продукції для 
медичного використання в умовах спалаху коронавірусу. Рекомендації мають на меті деталізувати застосовну 
законодавчу базу ЄС для цих товарів та надають приклади технічних стандартів, які виробники можуть 



використовувати для розміщення відповідної продукції на ринку ЄС. 

Текст рекомендацій доступний за посиланням: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522 

Документи місять практичні поради щодо застосування рекомендацій ЄК стосовно оцінки відповідності ЗІЗ 
та деяких видів медичних виробів, оприлюднених 13 березня ц.р. Рекомендації передбачають два варіанти, 
згідно з якими продукція може бути розміщена на ринку, навіть якщо процедури оцінки відповідності ще не 
були завершені. 

Вони також надають додаткову інформацію стосовно стандартів щодо ЗІЗ та деяких видів медичних виробів, 
які стали доступними для всіх економічних операторів завдяки домовленості CEN/CENELEC з ЄК від 20 
березня ц.р.  

30 березня 2020 р. Рада ЄС схвалила два законодавчих акти щодо відкриття доступу до бюджету ЄС з 
метою подолання економічних наслідків коронавірусу. Зокрема, змінами до статуту Фонду солідарності ЄС 
розширено сферу його застосування з метою протидії надзвичайним ситуаціям у сфері охорони здоров'я на 
додаток до природних катастроф.  

Інвестиційна ініціатива ЄС щодо реагування на коронавірус надає державам-членам доступ до 37 
млрд.євро, які будуть спрямовані на систему охорони здоров’я, а також на підтримку малого та середнього 
бізнесу. 

Близько 8 млрд.євро із зазначеної суми надійде зі структурних фондів, які не були використані у 2019 
р. Окрім цього, прийняті правила дозволять державам-членам ЄС залучати невикористані у попередньому 
році кошти, замість повернення їх до бюджету ЄС. 29 млрд.євро буде виплачено достроково з асигнувань, які 
мали б бути сплачені пізніше у 2020 р. 

Зазначені кошти можна буде використовувати (згідно зі згаданими актами), починаючи з 1 лютого 
2020 р., на покриття витрат, понесених державами-членами ЄС на порятунок життя та захисту громадян. 

Державам-членам ЄС також надається право використовувати принцип “гнучкості” з метою 
перерозподілу коштів між існуючими програмами. 

Зазначені акти опубліковані 31 березня 2020 р. в Офіційному журналі Європейського Союзу та 
наберуть чинності з 1 квітня 2020 р. 

Ізраїль Уряд Ізраїлю терміново схвалив програму економічних заходів для зменшення економічних втрат загальним 
обсягом 10 млрд. шекелів (2,7 млрд.дол.США). Головні елементи програми такі: 

- В банківській сфері -  банки зобов'язані надавати чотиримісячну відстрочку з виплати іпотеки 
клієнтам, які мають іпотеку, субсидованою державою. Всі заходи по стягненню боргів за 
такими іпотеками тимчасово припинені. Банкам дозволено збільшувати наявні іпотечні позики 
для цілей, не пов'язаних з купівлею квартири. Іпотеку можна буде збільшити до 70% від 
вартості квартири. Банкам дозволено в односторонньому порядку збільшувати клієнтам 
розміри дозволеного овердрафту на тих же умовах, що і для існуючого овердрафту.  

- На ринку праці - Наймані працівники, відправлені в неоплачувану відпустку в період з 1 
березня по 1 червня, мають право на одержання допомоги по безробіттю з першого дня 
відпустки, незалежно від кількості накопичених ними оплачуваних відпускних днів. Приватні 
підприємці (фрілансери), які не сплачували соціальні внески не мають права на отримання 

Доступ вітчизняних суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності до ринку 
Ізраїлю наразі не обмежений. Водночас, треба 
очікувати падіння товарообігу між Україною 
та Ізраїлем через зменшення ділової 
активності та  прогнозоване падіння економік 
двох країн. 



допомоги по безробіттю. Фрілансерам з річним оборотом менше 300 тисяч шекелів (80тис. дол 
.США) буде виплачена допомога в розмірі 6 тисяч шекелів (1650 дол. США). Фрілансерам, які 
залишилися без доходу, дозволено знімати гроші з пенсійних програм без сплати податку. 

- Податки. Податкове управління оголосило про перенесення терміну звітності та виплати ПДВ 
на 27 квітня. Відомство національного страхування  оголосило про надання роботодавцям і 
індивідуальним підприємцям (фрілансерам) відстрочки в оплаті внесків і податку на охорону 
здоров'я за квітень, з наданням можливості оплати в розстрочку. Крім того, було прийнято 
рішення про повне зупинення всіх заходів проти боржників. Сплата муніципального податку 
відтермінована до 1 травня поточного року. 

- Позики під гарантії держави. Малі та середні бізнеси (річний оборот до 100 мільйонів шекелів 
або 27 тис. дол.США ) мають право на отримання позики під гарантії держави на пільгових 
умовах - до 500 тисяч шекелів (135 тис. дол.США) або до 8% від обороту, при наданні застави в 
10% від розміру позики ( замість 25% при звичайних умовах). Термін погашення - п'ять років з 
можливістю відтермінування початку виплат на 6 місяців. Максимальний термін обробки 
запиту на отримання позики скорочений до 9 днів. Гарантія держави дозволяє отримати позику 
під більш вигідний відсоток ніж зазвичай. 

23 березня 2020 року Прем’єр-міністр Ізраїлю Б.Нетаньягу провів нараду з економічних питань під час 
якої дав завдання урядовим органам розробити додаткові заходи із стимулювання національної економіки та 
зменшення негативного впливу пандемії коронавірусу на економічну ситуацію в країни. 

 
Іспанія         17 березня 2020 р. Рада Міністрів Іспанії ухвалила другий пакет соціально-економічних заходів з 

протидії негативним наслідкам коронавірусу на суму 200 млрд. євро (20% ВВП Іспанії), з яких 117 млрд. євро 
— державні видатки, 83 млрд. євро — приватні надходження (відповідний Королівський декрет 8/2020 
набрав чинності 18 березня). Основними напрямами для надання фінансової допомоги є: підтримка уразливих 
верств населення; підтримка найманих та самозайнятих робітників; підтримка бізнесу; підтримка наукових 
досліджень для винайдення вакцини проти коронавірусу. 

Заходи на підтримку уразливих верств населення включають: 
- 600 млн. євро на фінансування соціальних служб автономій та місцевих органів влади, особливу 

увагу зосереджено на підтримці центрів для людей похилого віку, бідних сімей та безхатченків; 
- встановлення мораторію на виплату іпотечних кредитів для уразливих верст населення; 
- буде забезпечено безперервне енерго-, водо- та газопостачання, а також надання телекомунікаційних 

послуг. 
Заходи на підтримку бізнесу: 

- виділення 100 млрд. євро банківських гарантій для вирішення проблем компаній через коронавірус; 
- 2 млрд. євро на підтримку діяльності компаній-експортерів, зокрема на надання позик 

сільськогосподарським компаніям для подолання засухи. 
На підтримку наукових досліджень з винайдення вакцини проти коронавірусу урядом буде виділено 30 

млн. євро. 
Cтаном на 18 березня державні кордони Іспанії залишаються відкритими, проте підлягають 

посиленому санітарному контролю, відсутні обмеження діяльності юридичних осіб, фінансових установ та 
страхових компаній. Однак,  уряд Іспанії не виключає можливості прийняття рішення щодо закриття кордонів 

 



країни з метою недопущення розповсюдження коронавірусу. 
29 березня 2020 р. урядом Іспанії прийнято рішення про призупинення з 30 березня по 9 квітня 2020 

р. трудової діяльності, яка не належить до надання життєво необхідних послуг, з метою зменшення 
пересування людей в умовах надзвичайного стану у зв'язку з пандемією COVID-19.До незаборонених видів 
діяльності урядом віднесено такі: послуги з продажу харчових продуктів та напоїв; сільськогосподарська та 
промислова діяльність, пов'язана з продовольством, а також транспортуванням продуктів харчування; 
послуги аптек, оптики та ортопедичних магазинів; послуги домашніх працівників та працівників з догляду; 
комунальні послуги; АЗС та послуги з транспортуванням пального; магазини електронної техніки; Інтернет-
комерція; послуги хімчистки та прання; виготовлення та продаж санітарних та гігієнічних засобів; пошта; 
поховальні послуги; діяльність ЗМІ; послуги з перевезення пасажирів; телекомунікаційні послуги та основні 
комп'ютерні послуги. 

Уряд Іспанії продовжує вживати заходів з метою мінімізації негативних наслідків коронавірусу та31 
березня прийняв третій пакет соціально-економічної допомоги, який включає такі основні положення:  

 6-місячний безвідсотковий мораторій на сплату внесків соціального страхування для самозайнятих 
працівників та МСП;  

 продовження до 3-х місяців мораторію на виплату іпотеки особами, які втратили роботу або 
зменшили доходи внаслідок кризи; 

 розширення дії іпотечного мораторію на самозайнятих працівників та МСП, а також на неіпотечні 
кредити в умовах економічної вразливості, включаючи споживчі кредити; 

 графік погашення кредитів, наданих автономними громадами та місцевими структурами компаніям 
та самозайнятим робітникам відкладається для тих випадків, коли криза спричинила бездіяльності, 
або значне скорочення продажів;  

 право на отримання соціальних бонусів на електроенергію поширюється на працівників, які 
постраждали від звільнення, та на найманих працівників, які припинили свою діяльність; 

 фрілансери та компанії можуть тимчасово припинити свої договори на постачання електроенергії або 
змінити типи договорів без штрафних санкцій; 

 розподіл автономним громадам 300 млн. євро на покриття дефіциту медичної галузі за критерієм 
відсотка населення (80%) до кількості випадків захворювання (15%) та кількості хворих у 
відділеннях інтенсивної медицини (5%); 

 надання одноразової фінансової допомоги у сумі 430 євро для тимчасових працівників, термін дії 
контрактів яких закінчився під час надзвичайного стану; 

 надання одноразової фінансової допомоги хатнім робітникам, які перебувають на обліку Служби 
соціального захисту населення та звільнені з роботи, або не можуть працювати під час карантину; 

 автоматичне 6-місячне продовження договорів оренди; призупинення виселення через 6 місяців після 
завершення дії надзвичайного стану.  

Італія Гостра епідеміологічна криза та важкі економічні наслідки від пандемії продовжують домінувати як 
на внутрішньополітичному, так і на зовнішньополітичному порядку денному Італійської держави. 

Принциповим питанням для Уряду Італії, після останньої безрезультатної наради лідерів ЄС, є 

 



розробка Єврогрупою найближчими днями фінансового плану відновлення економіки ЄС після пандемії 
коронавірусу, зокрема врахування у цьому плані італійської ініціативи щодо випуску євробондів (т.зв. 
«коронабонди»). 

Як відомо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у ході останньої наради 27 лідерів ЄС відхилив 
проект підсумкового документа щодо заходів з подолання наслідків пандемії Covid-19, запропонувавши 
європейським лідерам протягом десяти днів знайти «адекватне рішення, яке б відповідало гостроті 
надзвичайної ситуації». За його словами, інструменти ЄС, що були розроблені в минулому (зокрема 
«Європейський механізм стабільності»), не підходять для реагування на сьогоднішні виклики. 

Уряд Італії розробив ініціативу випуску «коронабондів», які б дозволили розподілити боргові 
зобов’язання між усіма країнами ЄС. Зазначену ініціативу підтримали Іспанія, Франція та деякі інші країни 
ЄС. Натомість Німеччина, Нідерланди, Австрія та більшість північно- та східноєвропейських держав 
виступили проти цього фінансового інструменту. 

Реагуючи на кризову ситуацію, італійські проурядові політичні сили закликають до більшої 
солідаризації ЄС з Італією, наголошуючи на спільному виклику пандемії, а також особливій ролі Італії, яка 
першою прийняла удар і досі перебуває на передньому фланзі у протидії поширенню пандемії у Європі. 

Як наголосив прем’єр-міністр Дж.Конте, у разі відхилення ЄС італійських пропозицій Італія буде 
самостійного шукати вихід з цієї ситуації.  

Відтак, на думку переважної більшості представників італійського політикуму та експертного 
середовища, відсутність результатів у досягненні компромісу щодо спільної європейської економічної 
стратегії для подолання важких наслідків пандемії ставить під загрозу не лише концепцію європейської 
солідарності, але й може стати каталізатором незворотних змін всередині Європейського Союзу. 

31 березня 2020 року за ініціативи представництва Всезагальної конфедерації промисловців Італії в 
Україні та за сприяння Посольства України в Італії (ConfindustriaUcraina) відбулась відеоконференція, 
присвячена проблематиці діяльності італійських підприємств і інвесторів в Україні в умовах впроваджених 
урядом обмежень з метою протидій поширенню епідемії коронавірусу «COVID0-19». Під час конфернції 
поінформовано про заходи, які вживаються Урядом та асоціаціями Італії для підтримки 
зовнішньоекономічної діяльності італійських підприємств. Зокрема;  

1. ICE: усім компаніям, які брали участь у промоційних виставково-ярмаркових заходах 
агентства в будь-якій країні за кордоном у період з 1 лютого по 31 березня 2020 року скасовано виставлені 
рахунки. У випадку проведеної оплати повертатимуться кошти з розрахунку 6000 євро для компаній 
аграрного та продовольчого сектору та 10000 євро для компаній промислового комплексу.  

На період з березня 2020 по березень 2021 року підприємствам надаватиметься безкоштовне місце в 
павільйонах у виставково-ярмаркових заходах, які організовуватимуться агентством. Безкоштовними будуть 
також семінари, круглі столи конференції, тощо.        

2. SACE-SIMEST (експортно-кредитне агентство): у співпраці з банком UniCredit сформовано 
фонд у 1 млрд. євро для підтримки операційної спроможності малих і середніх підприємств. Кошти будуть 
доступні у вигляді короткострокових кредитів (до 18 місяців) під гарантії SACE-SIMEST.  

3. CONFINDUSTRIA: створено спеціальну групу (TaskForce), завданням якої в режимі он-лайн 
зібрати інформацію і оцінити завдані підприємствам у зв’язку з поширенням вірусу збитки та на основі цієї 
інформації, у співпраці з урядовими установами Італії, розробити дієві механізми компенсації та підтримки 
(зазначена група також брала участь у розробці урядового декрету «Оздоровлення Італії»); 



Всі послуги, які надає конфедерація для інтернаціоналізації підприємств і захисту їх інтересів за 
кордоном будуть надаватися також і підприємствам не членам Конфіндустрії; 

У свою чергу, представники підприємств, в переважній більшості, повідомили про відсутність наразі 
істотних проблем із веденням бізнесу в Україні. Окрім того, керівництво компаній “Belmonte” та “Ferplast” 
поінформувало, що адоптуючись до поточних потреб ринку переорієнтовують частину своїх потужностей для 
виробництва захисних масок.   

 
Ірак Міністерством торгівлі Республіки Ірак започатковано кризовий центр з метою моніторингу цін на 

продукти харчування та товари першої необхідності протягом комендантського часу, який уряд запровадив в 
рамках процедур для запобігання поширенню коронавірусу. 
З метою унеможливлення маніпулювання цінами, з числа представників Міністерства торгівлі Іраку та 
Внутрішніх Справ Іраку сформовано спільну групу для контролю ринків, магазинів та інших комерційних 
об’єктів торгівлі в усіх регіонах країни. Прес-служба Уряду Республіки Ірак оприлюднила заяву, в якій 
повідомляється що, Губернаторам надано повноваження оголошувати комендантські години у відповідних 
провінціях. 

           Наразі запроваджені заходи помітно 
уповільнили ділову активність в  Іраку, але 
суттєво не впливають на виконання існуючих 
контрактів українських експортерів. Порти та 
митні суходільні пункти Іраку здійснюють 
пропуск товарів. 

Іран В Ірані функціонує Національний штаб з боротьби проти коронавірусу (НШБК) на чолі з 
президентом країни Х.Рухані, що має повноваження запроваджувати в країні обмеження, у т.ч. економічного 
характеру. Наразі НШБК не має наміру запроваджувати карантин стосовно населених пунктів та бізнесових 
структур. У той же час, із посиленням заходів протидії  COVID-19, прийнято рішення закрити торговельні 
центри та магазини в Тегерані та навколо нього, окрім продуктових та аптек. Урядові установи продовжать 
надавати відповідні послуги населенню. Приховування відомостей про захворювання COVID-19, уникання 
медичної допомоги та відвідування у разі захворювання публічних місць каратиметься ув’язненням строком 
на один рік.  

Спільний науковий комітет, що складається з кабінету віце-президента Ірану з питань науки та 
технологій, а також МОЗ ІРІ, курує роботу з реалізації пріоритетних наукових проектів з метою подолання 
пандемії. Урядом заборонено експорт засобів гігієни, товарів індивідуального захисту тощо. 

Центральний банк ІРІ звернувся до МВФ з проханням надати швидке фінансування у розмірі 5 млрд. 
дол. США, однак отримання такої допомоги наразі є сумнівним. Світовий банк відмовив Ірану взяти участь у 
відео-конференції, проведеної 19 березня спільно з МВФ та міністрами країн Магрибу й Близького Сходу, у 
ході якої обговорювалися заходи з нівелювання економічних наслідків від COVID-19. 

Центральний банк ІРІ виділяє 250 млн. євро для імпорту фармацевтичних препаратів та медичного 
обладнання, необхідних для подолання пандемії. Організація планування та бюджету ІРІ перерахувала 780 
млн. євро Міністерству охорони здоров’я для здійснення профілактичних заходів і протидії захворюванню.  

Банківська система ІРІ планує надати фінансову допомогу 4 млн. іранцям за низькою ставкою для 
компенсації економічних збитків. Банківські позики обсягом близько 130 дол. США будуть надані під 12%, з 
яких 8% погашатиме уряд, а 4% - боржник. Постраждалі від негативного ефекту представники бізнесу, які не 
в змозі вчасно повернути кредит, зможуть отримати відстрочку у 3 місяці з можливістю її пролонгації. Серед 
найбільш уразливих секторів економіки визначено такі: ресторанний, готельний та туристичний бізнес, 
торгівля сухофруктами та кондитерськими виробами, транспортні послуги, авіаперевезення, текстильна та 
шкіряна промисловість, спортивна та розважальна галузь. 

ЦБ Ірану обіцяє надати валюту у необхідних обсягах іранським торговельним компаніям. Імпортери 

 



медичних товарів та обладнання звільняються від оподаткування. На 2 місяці планується перенести подачу 
звітів та оплату річних податків, знято певні обмеження на карткові перекази з метою мінімізації готівкових 
розрахунків. Стимулюються безготівкові оплати. 

МЗС ІРІ проводить активну роботу з урядами іноземних країн, зокрема ЄС та Туреччини, для 
вирішення проблемних питань вантажних перевезень при перетині кордонів.  

Ісландія Ключові заходи з підтримки внутрішнього ринку - фінансово-економічного сектору, ділової активності та 
купівельної спроможності населення, вжиті урядом Ісландії. 

21 березня 2020 р.  уряд Ісландії оголосив заходи реагування на першому етапі у відповідь на кризу 
COVID-19 у розмірі 1,6 млрд. дол. США, або трохи менше 8% ВВП Ісландії.  

Заходи призначені насамперед для протидії безробіттю та тимчасовій втраті особистого доходу 
шляхом надання часткових виплат по безробіттю, доступу до пенсійних накопичень третього рівня 
(приватні), відстрочки виплат корпоративного податку та оперативних позик для підприємств.  

Після зменшення впливу пандемії уряд надаватиме подальшу підтримку активізації економіки за 
рахунок збільшення державних інвестицій, спрямованих на сприяння довгостроковому зростанню ВВП, 
зменшення податків на робочу силу та маркетинговим кампаніям, які орієнтовані на Ісландію як популярне 
місце туризму. 

Допомога компаніям: 
- для підвищення ліквідності бізнесу буде надана можливість перенести сплату податків на 2021 

р.; 
- податки на готельну діяльність будуть скасовані до кінця 2021 р.; 
- відшкодування ПДВ за будівельно-експлуатаційні роботи збільшиться з 60% до 100%; 
- положення про відшкодування ПДВ буде поширено на благодійні та спортивні асоціації. 
 
У 2020 р. урядом буде запроваджено спеціальну інвестиційну ініціативу (обсяг фінансування  142 

млн. дол. США), яка буде реалізована спільно з муніципальними громадами. Проєкт спрямований на 
збільшення інвестицій у транспортну, громадську забудову та технологічну інфраструктуру. Також буде 
збільшено внесок уряду в наукові дослідження та освіту.  

Наразі відсутня інформація про 
запровадження урядом Ісландії  
обмежувальних заходів щодо імпорту з 
України. Враховуючи спрямованість заходів 
на підтримку фінансового стану ісландських 
компаній та попиту населення, це може 
дозволити останнім не відмовитися від 
імпортних постачань з нашої держави.  

 

Катар 23.03.2020 р. прийнято рішення щодо скасування митних зборів на 905 найменувань основних продовольчих 
товарів і предметів медичного призначення на термін шість місяців. Згідно з інформацією GAC, відповідні 
зміни щодо скасування імпортних мит на згадані 905 товарів внесені до системи електронного митного 
оформлення «Nadeeb», доступ до якої мають всі офіційно зареєстровані компанії-імпортери Катару.  
Серед основних груп продовольчих товарів, звільнених від митних зборів, – м'ясо (продукти), риба, молоко та 
молочні продукти, сир, бобові, харчові олії та масло, випічка, соки та ін.  
Предмети медичного призначення, звільнені від імпортного оподаткування, включають захисні маски, 
стерилізатори, мило, миючі засоби, стерилізаційні серветки, предмети особистої гігієни, побутові товари для 
забезпечення гігієни тощо.  
25.03.2020 р.введено нові вимоги до імпорту харчових продуктів: всі товари зазначеної категорії повинні 
мати сертифікат або інший офіційний документ «компетентного органу» країни-експортера відповідні 
офіційні документи компаній-постачальників або транспортних агентів (на офіційних бланках, завірені 
підписами і печатками) із підтвердженням вжиття усіх необхідних заходів для уникнення можливості 
зараження вантажу коронавірусом COVID-19. 

Вжиті урядом Катару заходи спрощують 
доступ українських продовольчих товарів на 
ринок країни. 
Виникає додаткова вимога до експортера, що 
певним чином ускладнює процедуру поставки 
продовольчих товарів. Катарська сторона 
запевняє, що крім сертифікатів 
«компетентного органу» країни-експортера, 
прийматиме також офіційні документи 
компаній-постачальників або транспортних 
агентів (на офіційних бланках, завірені 
підписами і печатками). 

 



Казахстан Основні напрямки надання державної підтримки: 
Малий і середній бізнес (МСБ) 

- призупинення виплат сум основного боргу та винагороди за всіма кредитами МСБ, який 
постраждав внаслідок складної ситуації, що склалась на ринку РК; 

- забезпечення пільговим кредитуванням оборотного капіталу МСБ на 600 млрд. тенте (1 дол. 
США= 444,8 тенте) терміном на 1 рік за ставкою 8%. 

- надання МСБ відстрочки зі сплати всіх видів податків і інших обов’язкових платежів терміном на 
3 місяці, без нарахування штрафів і пені; 

- призупинення строком на 3 місяці нарахування орендних платежів для суб’єктів МСБ від 
використання об’єктів нерухомості, які належать місцевим виконавчим органам і суб’єктам 
квазідержавного сектора. 

Торгово-економічне співробітництво: 
Міністерствам фінансів та торгівлі РК доручено опрацювати питання зняття імпортних мит на 

соціально значущі продовольчі товари та товари критичного імпорту для насичення внутрішнього ринку. 
Комітет державних доходів Міністерства фінансів РК встановив «зелений коридор» для соціально значущих 
продуктів на митних кордонах. Такі заходи прийняті для безперебійного забезпечення населення товарами 
першої необхідності. Основні імпортери соціально значущих товарів звільнені від застосування форм 
митного контролю при оформленні (митний огляд, експертиза і контроль митної вартості товару). Крім того, 
знижено адміністративне навантаження на кордоні з різними категоріями бізнесу шляхом звуження 
«червоного і жовтого коридорів»; 

Міністерство фінансів РК зобов’язане посилити контроль за виконанням держорганами 
договірних зобов’язань в рамках здійснення держзакупівель. Всі виплати за фактично надані послуги та 
роботи повинні бути здійснені протягом 5 днів; 

держоргани і компанії не повинні стягувати штрафні санкції і включати постачальника в реєстр 
неблагонадійних постачальників, якщо невиконання договору пов’язане з поточними негативними явищами в 
економіці; 

заплановано в найкоротші терміни сформувати реєстр вітчизняних товаровиробників і 
ввести спеціальний режим державних закупівель, передбачивши скасування необхідності внесення 
забезпечувального внеску або банківської гарантії. 

Поряд з цим, на порядку денному Уряду РК розглядається необхідність тимчасового зниження ПДВ 
на сільгосппродукцію і продукти харчування, обнуління мит по критично важливому імпорту. Прем’єр-
міністр РК доручив затвердити порядок прийняття рішень з питань перетину державного кордону на період 
надзвичайного стану, а також вжити заходів щодо забезпечення санітарно- епідеміологічної безпеки 
транзитного транспорту. 

Фінансовий сектор: 
- для стабілізації курсу національної валюти керівництву квазідержавних компаній доручено 

забезпечити обов’язковий продаж частини своєї експортної виручки на валютному ринку країни; 
- формується план-графік поетапного повернення валютних депозитів квазідержавних компаній в 

фінансову систему Казахстану (за дорученням Президента РК нацкомпанії повинні провести 
виплату дивідендів державі за 2019 рік 100% від чистого доходу); 

- на час дії в РК режиму надзвичайного стану введено межі відхилення курсу купівлі від курсу 

 



продажу іноземної валюти за операціями, що проводяться через банківські та небанківські 
обмінні пункти. 

За ініціативи Президента РК створено Республіканський фонд, покликаний акумулювати кошти 
охочих фінансоводопомогти країні. Станом на 21.03.20 р. капітал фонду становив 41 млн. дол. СШАвнесків від казахстанського 
бізнесу. Основні напрямки використання фонду - закупка медичних препаратів; засобів захисту; апаратів 
штучної вентиляції легенів; продовольства і товарів першої необхідності для соціально вразливих верств 
населення. 

Таким чином, станом на 25 березня 2020 р. загальний пакет антикризових заходів в РК, не рахуючи 
податкових преференцій і підтримки на місцевому рівні, складає орієнтовно 10 млрд. дол. США. 
 

Канада Відповідно до BillC-13, загальна сума коштів для антикризових заходів складе 107 млрд кан дол (близько 76 
млрд дол США) та буде спрямована для підтримки як населення так і суб’єктів господарювання.  
Канадський бізнес отримає підтримку, направлену на:  

- уникнення масового звільнення працівників; 
- отримання доступу до дешевих кредитних ресурсів; 
- забезпечення сільськогосподарської діяльності та фінансової стабільності; 
- забезпечення гнучкості щодо оподаткування та отримання/погашення кредитів.  

 
 

 

Кенія Міністерством фінансів Кенії було обмежено обсяг готівкової маси та оголошено рекомендацію 
здійснювати платежі всередині країни у безготівковій формі, у тому числі, з використанням банківських 
карток та систем он-лайн/мобільних платежів (M-PESA). 

Центробанк Кенії встановив облікову ставку на відмітці 7,25%, що має розцінюватися як пряма 
рекомендація іншим комерційним банкам країни вжити аналогічних заходів. Зазначений захід спрямований 
на зниження доходів за депозитами. 

Центробанк Кенії також встановив ставку коефіцієнту ліквідності на відмітці 4,25% що має 
призвести до збільшення обсягів оборотних коштів на суму 352 млн. дол. США, для потреб комерційних 
банків та їх боржників, що потерпають від негативних економічних наслідків поширення пандемії вірусу 
CONVID-19. 

У рамках підвищення ефективності управління ліквідністю комерційних банків, Центробанк Кенії 
також подовжив дію угод про викуп боргових зобов’язань (repurchaseagreements) з 28 до 51 дня.  

Головна банківська установа Кенії  також надала таким банкам відстрочку для погашення боргових 
зобов’язань (кредитів), які неможливо було погасити через наслідки поширення пандемії вірусу CONVID-19. 

Місцеві ЗМІ, з посиланням на главу Центробанку Кенії П.Нгородже повідомляють, що Кенія 
звернулася до МВФ та Світового Банку з проханням надати фінансову допомогу до 1,15 млрд. дол. США для 
боротьби з пандемією вірусу CONVID-19. Допомога від зазначених інституцій очікується наприкінці квітня – 
початку травня 2020 р. Перший транш фінансової допомоги у розмірі 50 млн. дол. США планується 
використати для потреб Міністерства охорони здоров’я Кенії. 

Протягом наступних чотирьох місяців Центробанк Кенії буде виходити з інтервенціями на валютний 
ринок загальний обсяг яких може сягнути 4 млрд. дол. США з метою втримати курс кенійського шилінгу, 
який почав втрачати міцність по відношенню до дол. США. 

Станом на 25 березня 2020 р. 
інформація щодо здійснення суттєвих змін у 
торговельній політиці Кенії та інших країн 
зони відповідальності Посольства, зокрема, 
таких, що могли б вплинути на можливості 
доступу суб’єктів ЗЕД на місцеві ринки, 
відсутня. 

 



Також, за оцінками місцевих фінансових аналітиків Кенія та її економіка розцінюється як 
найуразливіша для пандемії вірусу CONVID-19 з усіх інших країн Африки. Особливо вразливими вважаються 
такі сектори кенійської економіки, як туризм, транспорт та торгівля. 

За словами генерального менеджеру адміністрації порту Момбаса Д.Мандуку, пандемія вірусу 
CONVID-19 також призвела до суттєвого падіння вантажопотоку, що може негативно відобразиться на 
економіках сусідніх країн Східної Африки – Руанди, Уганди, Бурунді, Південного Судану, які не мають 
доступу до моря. 

 
КНР Міністерство комерції КНР відзвітувало про поступове відновлення зовнішньоекономічної діяльності 

компаній-експортерів в умовах карантину, що стало результатом застосування інструментів державної 
підтримки, зокрема: 

- підвищення ставки повернення податку на експорт для окремих категорій товарів;  
- страхування експортних кредитів для підприємств-експортерів; 
- сприяння у отриманні замовлень та збереження ринкових ніш. 
Крім вказаних вище заходів підтримки, Мінкомерції КНР сприятиме вирішенню проблем нестачі 

робочої сили, капіталу та сировини, а також заохочуватиме асоціації бізнесу та місцеву владу надавати 
юридичну та консультативну допомогу експортоорієнтованим компаніям. 

Наразі, як зазначається, близько 67 % ключових імпорто- та експортоорієнтованих підприємств 
країни відновили майже 70 % обсягів виробництва завдяки державні підтримці. Ця статистика, втім, не 
враховує провінцію Хубей, яка стала епіцентром спалаху хвороби. 

Незважаючи на спад в економіці, соціально-економічне життя Китаю продовжує повертатись у свій 
повсякденний активний стан. Майже 100% підприємств в таких регіонах країни, як Чжецзян, Цзянсу, 
Шанхай, Шаньдун, Гуансі та Чунцін, повернулися до роботи. 

Була надана допомога 9138 ключовим підприємствам країни найняти 370 тис. працівників, а також 
організувати чартерні поїзди, автобуси та літаки, щоб повернути на роботу понад 4,1 млн. робітників-
мігрантів. 

Центральний уряд Китаю також скоротив операційні витрати компаній за допомогою зниження 
внесків соціальної страховки або звільнення від їх сплати, він також відклав збір коштів у громадський 
житловий фонд. У лютому сукупний обсяг знижених або скасованих для компаній по всій країні трьох видів 
внесків із соціального страхування, включаючи страхування за віком, від безробіття та травм на виробництві, 
склав близько 17,7 млрд. дол. США.  

Фінансовий сектор КНР продовжує позитивно впливати на соціально-економічне відродження в 
Китаї, задіюючи різні фінансові інструменти для підтримки ліквідності та фондового інвестування економіки 
країни. Так, центробанк Китаю c 16 березня знизив норму обов'язкових резервів (RRR) для деяких фінансових 
установ. Цей крок дозволить вивільнити близько 78,57 млрд. дол. США довгострокової ліквідності. 

Крім того, Китай з 1 квітня зніме обмеження на пайову участь іноземних інвесторів у компаніях, що 
ведуть операції з цінними паперами. Як оголосив Китайський комітет з контролю над цінними паперами, 
іноземні інвестори, які задовольняють критеріям, зможуть, керуючись відповідними законами та 
нормативними актами, подавати заявку на заснування компанії, що веде операції з цінними паперами, або 
зміну поточного утримувача контрольного пакету. 

Одним з головних завдань стабілізації соціально-економічного життя Китаю у пост-епідемічний 

В умовах погіршення соціально-
економічних показників в країні, КНР зберігає 
політику відкритості до торгівлі із зовнішнім 
світом, що, втім, досягається за рахунок 
значних поступок та, в окремих випадках, 
субсидіювання зовнішньоекономічної 
діяльності вітчизняних експортерів.  

 



період є відновлення в країні роботи підприємств різних секторів.  
Як повідомляють китайські відомства, станом на кінець минулого тижня майже 97% великих оптових 

ринків сільськогосподарської продукції відкрилися для покупців, при цьому для великих супермаркетів, 
овочевих ринків та торгових центрів середній рівень відновлення роботи склав 96%, 94% та 90% відповідно. 

За інформацією Міністерства промисловості та інформатизації КНР станом на кінець березня 98,5% 
промислових підприємств країни відновили свою роботу, близько 90% робітників повернулись на свої робочі 
місця. У секторі середніх та малих підприємств рівень відновлення роботи склав 76%.  

Як повідомив очільник Міністерства промисловості та інформатизації КНР, Китай сьогодні 
забезпечує всі можливі заходи, щоб підтримати стабільне виробництво активних фармацевтичних 
інгредієнтів та забезпечити таким чином безпеку глобального ланцюжка поставок. На даний час в Китаї 
відновилося більше 80% виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (пріоритетно лікарських 
препаратів, що використовуються для боротьби з COVID-19), при цьому обсяг виробництва деяких видів 
продукції перевищив рівень, зафіксований в аналогічний період минулого року. В Китаї налічується понад 
1500 підприємств з виробництва зазначених фармацевтичних інгредієнтів, річний обсяг яких становить 
близько 3 млн. тонн. 

На темпи відновлення роботи підприємств значною мірою впливають заходи центрального та 
місцевих урядів, які спрямовані на зменшення витрат виробництва та компенсацію за втрати під час 
вимушеного простою. Так, у найбільш постраждалому від епідемії місті Ухань постачальник електроенергії 
знизив тарифи на електроенергію для 1365 компаній до 30 червня п.р., що дасть їм можливість заощадити 
близько 55 млн. дол. США.  

За інформацією Міністерства фінансів КНР, з 1 січня 2020 року до кінця 2022 року в Китаї буде 
вдвічі знижений податок на використання міських земельних ділянок, призначених для зберігання товарів 
логістичних компаній. Податкове нововведення поширюватиметься на всі складські приміщення площею 
понад 6 тисяч квадратних метрів, призначені для зберігання сільськогосподарської продукції, засобів 
сільськогосподарського виробництва, мінеральної продукції, промислової сировини та інших найменувань 
товарів. 

Станом на кінець березня Китайський комітет сприяння розвитку міжнародної торгівлі (CCPIT) видав 
6454 сертифікатів про обставини непереборної сили (форс-мажору) на загальну суму контрактів близько 89 
млрд. дол. США, щоб захистити компанії від штрафів за неможливість виконання контрактних зобов'язань у 
зв'язку зі спалахом епідемії. Компанії, які надали такі сертифікати своїм клієнтам, можуть відкласти 
виконання замовлень, не вдаючись до арбітражу, що дозволить краще виконати контрактні зобов'язання та 
підтримувати стабільність ланцюжка поставок. Очікується, що майже 60% контрактів залишаться в силі 
завдяки таким заходам. 

Важливим фактором збереження рівня соціально-економічного розвитку Китаю залишається 
стимулювання внутрішнього попиту, який знизився під час карантинного режиму в КНР. Тому, уряди всіх 
рівнів відшукують ефективні заохочувальні заходи для його покращення.  

Кіпр 20 березня 2020 р. Урядом Кіпру надіслані до парламенту пропозиції щодо збільшення бюджету на 302 
млн євро в рамках пакету економічних заходів на суму 700 млн євро для зниження негативних наслідків 
пандемії коронавірусу. 

Додатковий бюджет охоплює витрати, спрямовані на підтримку вразливих груп населення, 
підприємств,  підприємців і економіки в цілому. Суму в розмірі 110 млн євро буде виділено на реалізацію 

 



плану тимчасового призупинення діяльності підприємств, що охоплює компанії, які тимчасово припиняють 
роботу або втрачають 25% обороту.  

Бюджет також передбачає виділення 10 млн євро на підтримку підприємств малого та середнього 
бізнесу, в яких зайнято до п'яти осіб. Їм виділять фінансування в розмірі 70% від загальної суми зарплат за 
умови, що вони втратили 25% обороту і нікого не звільнили. Сума в розмірі 16 млн євро буде використана 
для оплати відпусток через хворобу в розмірі 800 євро. Новий бюджет також включає в себе 100 млн євро на 
боротьбу з пандемією коронавіруса (при необхідності, буде використаний для найму додаткових лікарів та 
іншого медичного і допоміжного персоналу, придбання обладнання та техніки, а також для підтримки 
Інституту неврології і генетики). 

Крім того, повідомляється, що Європейський інвестиційний банк (EIB) оголосив про субсидії в розмірі 
40 млрд євро для європейських компаній, у тому числі і кіпрських, що зазнають на собі економічні наслідки 
пандемії. Кошти спрямують на допомогу підприємствам малого та середнього бізнесу, які виплачують 
бридж-кредити та інші види позик. На Кіпрі основними одержувачами субсидій стануть компанії сектору 
туризму і готельного бізнесу. 

EIB також планує спонсорувати приватні компанії, що спеціалізуються на фармакології, медичних 
дослідженнях, діагностиці та вакцинації. 

Банк також готовий провести реструктуризацію виданих кредитів на інфраструктурні проекти держав 
ЄС і на проекти по зміцненню сектора медичного обслуговування. 

Відомо також про рішення Уряду Кіпру щодо тимчасового зниження податку на додаткову вартість 
для підтримки бізнесу. 

Так, протягом березня – квітня 2020 р. податок буде зменшений з 19% до 17%, а протягом березня – 
червня 2020 р. – зниження ПДВ - з 9% до 7%. 

План надання державних гарантій кіпрським банкам на суму 2 млрд євро, має розблокувати 
кредитування малого, середнього бізнесу, а також великі корпорації, що зазнали шкоди від епідемії. 

Киргизстан Розпорядженням Уряду КР з 22 березня 2020 р. на території Киргизстану запроваджено режим 
надзвичайної ситуації.  

У контексті заходів, спрямованих на підтримку підприємницького середовища та зменшення 
негативних економічних наслідків поширення коронавірусу Урядом КР прийняті такі рішення: 

 внесено зміни до проєкту «Фінансування сільського господарства - 8», якими можливості для 
пільгового фінансування поширені на підприємства, що займаються переробкою зерна та продовольчої 
пшениці, а також підприємства харчової та переробної промисловості. 

 прийнято постанову «Про введення тимчасового державного регулювання цін на окремі види 
соціально-значимих товарів», до яких віднесено борошно пшеничне, житнє, хліб (формовий), молоко 
пастеризоване 2,5-3,2% жирності, масло рослинне (соняшникове та бавовняне), масло вершкове, м'ясо 
(яловичина, баранина, свинина, птиця), цукор-пісок, рис, макаронні вироби, яйця курячі;  

 розширено перелік соціально-значимих товарів, на які може бути введено тимчасове державне 
регулювання цін на внутрішньому ринку КР; 

 затверджено Перелік лікарських засобів і виробів медичного призначення, звільнених від сплати 
ПДВ при постачанні та імпорті на територію КР. 

Наразі Урядом КР опрацьовується проєкт першочергових заходів, спрямованих на підтримку малого і 
середнього бізнесу, де передбачені механізми, які пропонуються бізнес-спільнотою, зокрема фіскальні заходи 

зазначені заходи не матимуть впливу на 
можливості доступу українських суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності до ринку 
Киргизстану.  

 



підтримки (податкові послаблення, перенесення термінів здачі звітів, єдиних податкових декларацій, 
електронних рахунків-фактур, електронних товарно-транспортних накладних, обмеження на перевірки, в т.ч. 
податкові), стримування відтоку капіталу, гарантії інвесторам, стабільність ринку праці, відновлення 
товарообігу з КНР і країнами ЄАЕС. 

Окрім цього, постановою Нацбанку КР від 18.03.2020 р. запроваджено обмеження на нарахування та 
стягнення комісійних та інших платежів, пов'язаних з переглядом умов кредитних договорів, а також 
встановлено заборону накладати і стягувати штрафні санкції, зокрема неустойку (штраф/пеню) на 
позичальників за невиконання/неналежне виконання зобов'язань, передбачених кредитними договорами. 
Також рекомендовано надати відстрочку на платежі за видані кредити як мінімум на три місяці. 

Уряд КР також запровадив тимчасову заборону на вивезення окремих продуктів харчування і товарів 
першої необхідності – пшениці, борошна, олії, цукру, яєць курячих, рису, макаронних виробів, дезінфікуючих 
і антибактеріальних засобів, серветок, комбікорму і висівок. 

31.03.2020 затверджено План зі зниження негативного впливу на економічну і соціальну стабільність 
у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, який передбачає такі заходи: 

 потужним виробникам, постачальникам продовольчих товарів, власникам крупних торговельних 
мереж рекомендовано забезпечити достатній запас соціально значимих сільськогосподарських товарів і 
продуктів харчування, стабільність продажів та цін на товари; 

 передбачити в державному резерві необхідний обсяг продовольчої групи товарів першої 
необхідності; 

 організувати та узгодити з партнерами по ЄАЕС механізм забезпечення «зеленого коридору» для 
транзитних вантажних перевезень з метою безперешкодного імпорту соціально значимих товарів, лікарських 
засобів, медичних виробів і препаратів; 

 надати адресну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям у вигляді продовольчих пакетів. 
У рамках Плану з надання фіскальних заходів підтримки підприємництва, Урядом КР були ухвалені 

такі рішення: 
 надати відстрочку та розстрочку на сплату сум податкової заборгованості та заборгованості по 

соціальним відрахуванням, що утворилися в результаті запровадження режиму надзвичайної ситуації і 
надзвичайного стану з 22.03.2020 р.; 

 не застосовувати податкові санкції та пені за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань до 
01.07.2020 р.; 

 рекомендувати органам місцевого самоврядування надати відстрочку по платежах за оренду 
муніципального майна на три місяці з 01.04.2020 р.;   

 продовжити терміни повсюдного впровадження компонентів електронної системи фіскалізації 
податкових процедур до 01.07.2020 р.; 

 продовжити терміни подання єдиної податкової декларації фізичних осіб та індивідуальних 
підприємців до 01.04.2021 р.; 

 продовжити терміни подання звітів суб'єктами бізнесу по податкам і соціальним відрахуванням до 
01.07.2020 р., за умови своєчасної оплати платежів; 

 продовжити термін дії мораторію на перевірки державними контролюючими органами до 
01.01.2022 р.; 

 запровадити обмеження на виїзні податкові перевірки до 01.01.2021 р., за винятком: планових 



перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних 
груп товарів; позапланових перевірок, які проводяться в разі реорганізації, ліквідації громадських організацій 
і припинення діяльності індивідуального підприємця; позапланових перевірок і повторних, що проводяться в 
разі отримання органами податкової служби документально підтверджених відомостей, які свідчать про 
факти неправильного обчислення податків платниками податків, після завершення режиму надзвичайної 
ситуації і надзвичайного стану; 

 рекомендувати відповідним організаціям протягом трьох місяців: не відключати електроенергію, 
водопостачання, газ та інші комунальні послуги, послуги зв'язку та Інтернету, попри наявність заборгованості 
абонентів; 

 не нараховувати штрафні санкції, пені за несплату платежів за комунальні послуги (за 
електроенергію, воду, газ, вивіз сміття, послуги зв'язку, Інтернет тощо); 

 надати відстрочку по платежах за оренду державного майна на три місяці з 01.04.2020 р.; 
 запровадити тимчасову заборону на проведення процедур банкрутства підприємств до 01.01.2021 р. 
Окрім того, Уряд КР затвердив антикризові фінансові заходи підтримки підприємництва, серед яких: 
 рекомендувати Нацбанку КР проводити роз'яснювальну роботу серед населення про переваги 

дистанційного банківського обслуговування; 
 рекомендувати Нацбанку КР проводити кредитні аукціони з метою забезпечення банківської 

системи необхідним рівнем сомової (сом – киргизька національна валюта) ліквідності для підтримки 
кредитування реального сектора економіки; 

 рекомендувати Нацбанку КР полегшити пруденційні вимоги до комерційних банків і НФКО 
(небанківських фінансово-кредитних організацій) до 01.01.2022 р.; 

 провести роботу з комерційними банками щодо пролонгації та реструктуризації основних сум і 
відсотків по кредитах на термін не менше трьох місяців, включно з проєктами, які фінансуються Урядом КР і 
Російсько-Киргизьким Фондом Розвитку (РКФР) по лінії підтримки малого і середнього бізнесу; 

 з метою запобігання масового скупчення людей продовжити терміни проведення загальних зборів 
акціонерів до 01.07.2020 р.; 

 з метою підтримки киргизьких виробників закріпити норму (ст. 4 ч. 3 Закону КР «Про державні 
закупівлі») про надання пільг вітчизняним постачальникам в розмірі 20% при процедурі державних 
закупівель; 

 з метою сприяння киргизьким постачальникам, виробникам і підрядникам провести коригування 
договорів з державних закупівель за термінами, на дотримання яких вплинуло введення режиму надзвичайної 
ситуації і надзвичайного стану; 

 залучити кошти РКФР, розміщені в цінних паперах емітентів РФ, для пільгового кредитування 
секторів киргизької економіки; 

 спростити процедури операційної діяльності РКФР для забезпечення максимальної доступності до 
кредитних ресурсів; 

 провести роботу з партнерами з розвитку щодо спільного формування фонду підтримки тих 
суб’єктів бізнесу, які зазнають найбільш негативного впливу у зв'язку з поширенням коронавірусу і 
оголошенням режиму надзвичайної ситуації і надзвичайного стану. 
 



Кот-д'Івуар За результатами моніторингу антикризових заходів по стабілізації соціально-економічної ситуації в 
Кот-д’Івуарі повідомляємо про оголошення прем’єр-міністром країни А.Кулібалі розробки Плану 
економічної, соціальної та гуманітарної підтримки з бюджетом 1700 млрд. франків КФА (близько 2,86 млрд. 
дол. США), що складе приблизно 5% ВВП країни. 

За словами глави уряду, План розділений на три основні сфери, а саме: (i) заходи підтримки 
підприємств, (ii) заходи підтримки економіки та (iii) соціальні заходи. 

(i) заходи підтримки підприємств є короткостроковими та спрямовані на підтримку економічної 
діяльності, полегшення грошового потоку підприємств та збереження робочих місць. 

У цьому напрямку уряд має намір: 
- призупинити фіскальну перевірку на три місяці; 
- відкласти на три місяці сплату фіксованого податку для дрібних торговців та майстрів (це 

стосується, зокрема, розважальних закладів); 
- відтермінувати на три місяці сплату податків, зборів та подібних платежів, належних державі, а 

також соціальних зборів через труднощі грошового потоку підприємств; 
- зменшити вартість транспортних ліцензій на 25%; 
- відкласти на три місяці сплату податку на прибуток від капіталу готельно-туристичному бізнесу, 

який зазнає труднощів; 
- звільнити від обкладання митом та податками на медичне обладнання матеріали та інші засоби 

охорони здоров’я, які використовуються в боротьбі з COVID-19; 
- скасувати штрафи за затримку виконання державних контрактів та замовлень під час кризового 

періоду; 
- відшкодувати ПДВ-кредити протягом двох тижнів завдяки скороченню попередніх (апріорі) та 

посиленню післякризових (апостеріорі) заходів контролю; 
- продовжувати, незважаючи на кризу, виплачувати внутрішній борг, зокрема компаніям у 

підсекторах, які постраждали від кризи, надаючи перевагу рахункам, що не перевищують 100 
млн. франків КФА (близько 168,1 тис. дол. США), для досягнення максимальної кількості 
компаній, зокрема малих та середніх, а також приватних підприємців; 

- переглянути у взаємодії з автономними портами Абіджан та Сан-Педро виплату витрат на 
зберігання вантажів протягом періоду пандемії, з метою відтермінування штрафних санкцій та 
призупинення виставлення рахунків демаршу, тобто штрафних санкцій, що виникають у разі 
перевищення термінів перебування суден. 

(ii) заходи підтримки економіки стосуються збереження виробничої потужності та робочих місць, 
зокрема: 

- створення фонду підтримки приватного сектору на суму 250 млрд. франків КФА (близько 420 
млн. дол. США) з урахуванням посилення підтримки МСП принаймні на 100 млрд. франків КФА 
(близько 168 млн. дол. США) та створення гарантійних фондів з метою отримання ефекту 
важелів у доступі до кредитів; 

- створення спеціального фонду підтримки бізнесу у неформальному секторі, постраждалому від 
кризи, у розмірі 100 млрд. франків КФА (близько 168 млн. дол. США). Цей захід буде 
продовжено після кризи разом зі прощеним оподаткуванням та інноваційними методами 
фінансування; 

 



- підтримки на суму 250 млрд. франків КФА (близько 420 млн. дол. США) основних галузей 
національної економіки, зокрема вирощування кеш’ю, бавовни, каучуку, олійної пальми, какао, 
кави; 

- підтримки виробництва продуктів харчування, овочів та фруктів на суму 50 млрд. КФА (близько 
84 млн. дол. США), з них 20 млрд. (близько 33,7 млн. дол. США) на внески; 

- продовження діалогу з основними економічними суб’єктами, зокрема сільськогосподарськими 
виробниками, кооперативами, а також з населенням, з метою якнайшвидшого економічного 
відновлення. 

Куба Міністерства та відомства країни в умовах боротьби з пандемією отримали вказівку вищого 
кубинського керівництва зосередитись на підтримці внутрішнього ринку, в першу чергу, на забезпеченні 
населення продуктами та товарами першої необхідності (які на ринку країни були відсутні навіть до пандемії. 
Куба щорічно закуповує продовольства на 2,5 млрд.дол.США), а також на збільшенні експорту, у першу 
чергу медичних послуг та продукції фармацевтичної галузі  

Куба, яка понад двох десятиліть живе в умовах дефіциту і тривалий час потерпає від санкцій США у 
період боротьби з пандемією коронавірусу опинилася у найжорсткіших умовах – припинене міжнародне 
авіаційне сполучення та фактично зупинено функціонування основного донора кубинської економіки - 
туристичної галузі, що ставить країну в умови виживання. За таких обставин допомога кубинських лікарів у 
лікуванні короновірусу та кубинські медичні препарати, які сьогодні активно рекламує та пропонує країнам 
світу Уряд Куби, залишаються практично єдиним способом отримати в обмін необхідні країні товари або 
валюту.  

Для України залишаються декілька 
факторів, які продовжують стримувати 
розвиток торговельно-економічного 
співробітництва з Кубою, зокрема: 
неплатоспроможність кубинської сторони, 
викликана тривалою економічною кризою в 
країні, а також специфічні умови кубинського 
ринку, в якихділові кола України працювати 
переважно не готові. 

Латвія - передбачений Урядом ЛР обсяг держпідтримки складе близько 2 млрд. євро;  
- укладено угоду з ЄІБ про відкриття кредитної лінії обсягом до 400 млн. євро;  
- у 2020 р. зі структурних фондів ЄС Латвії доступно для освоєння 600 млн. євро; 
- наразі вивчається питання про додаткове залучення Латвією до 800 млн. євро з пакету фіндопомоги 

ЄС для подолання наслідків COVID-19; 
- Урядом додатково виділено 10 млн. євро для потреб системи охорони здоров’я з метою придбання 

медзасобів; 
- Урядом передбачено кредитування для покриття нестачі оборотних коштів у розмірі 100 млн. євро. 

Максимальна сума кредиту у рамках вказаної програми складе до 1 млн. євро з розрахунку на одне 
підприємство, а максимальний термін – до 3 років; 

- у рамках гарантування зобов’язань виділено фінансування у розмірі 100 млн. євро (розмір гарантії 
становитиме до 50% від обсягу зобов’язання, а максимальна сума – до 5 млн. євро з розрахунку на одне 
підприємство). Гарантії надаватимуться щодо інвестиційних кредитів та фінансового лізингу, при цьому 
кредитна організація зобов’язана розглянути можливість відтермінування боргових виплат на термін до 2 
років; 

- державною фінустановою «Altum» знижено кредитні ставки на 50% для малих і середніх підприємств, 
а також на 15% для великих підприємств, зокрема, у секторі туризму (за вказаною програмою кредитування 
доступно 200 млн. євро; а у порядку виділення грантів для малих і середніх підприємств – 750 млн. євро);  

- підприємцям надається можливість відтермінувати податкову заборгованість до 3 років (фактично, 
ухвалено рішення про запровадження податкових канікул), а термін подання річної звітності відкладено на 
тримісячний строк (до 31 липня 2020 р.); 

 



- до 1 вересня 2020 р. кредиторам заборонено ініціювати відкриття проваджень у справах про 
неплатоспроможність юросіб; а ТПП Латвії у встановленому порядку уповноважена засвідчувати форс-
мажорні обставини за зверненнями суб’єктів ЛР; 

- у період простою держава компенсує зарплату працівникам у сферах туризму, транспорту, готельного 
і розважального бізнесу до 75% (до 700 євро/місяць). Вказана сума не підлягає оподаткуванню ПДФО. Також 
у рамках цих виплат не сплачуються внески соцстрахування. Вказані виплати охоплюватимуть понад 70 тис. 
працівників та потребуватимуть близько 50 млн євро щомісяця (наразі з розрахунку необхідності у таких 
виплатах упродовж тримісячного періоду – приблизно 150 млн. євро); 

- Служба держдоходів ЛР відшкодовує ПДВ підприємствам через 30 днів після подання ПДВ-
декларацій;  

- у 2020 р. суб’єкти господарської діяльності не зобов’язані вносити авансові виплати з ПДФО; 
- держустановам дозволено здійснювати необхідні закупівлі товарів і послуг з протидії COVID-19 без 

дотримання положень законодавства про держзакупівлі; 
- міністра фінансів уповноважено ухвалювати рішення щодо збільшення розміру держборгу, 

визначеного у держбюджеті; 
- міністра внутрішніх справ уповноважено ухвалювати рішення про використання конфіскованих рідин з 

вмістом спирту понад 70% для дезінфекції приміщень або для передачі суб’єктам підприємництва з метою 
виготовлення дезінфекційних засобів; 

- МЗС у співпраці з МОЗ та Мінекономіки уповноважено ухвалювати рішення про видачу ліцензій на 
експорт товарів, зазначених у Регламенті ЄС 2020/402 від 14 березня 2020 р. про тимчасові обмеження 
експорту окремих ЗІЗ до третіх країн (у т.ч. захисних окулярів, одягу, рукавичок, козирків; щитків; ЗІЗ для 
рота і носа); 

- з 1 квітня 2020 р. запроваджується електронний облік медпрепаратів з тим, щоб здійснювати 
оперативний контроль щодо стану національних фармзапасів;  

- з 1 липня 2020 р. встановлюється режим контролю щодо експорту лікарських засобів до інших країн 
(як ЄС, так і до третіх країн); 
 

Литва Державна податкова інспекція Литви 23 березня 2020 р. оприлюднила список з 32 підприємств, які 
безпосередньо постраждали від коронавіруса. До цього списку, серед іншого, увійшли одна з найбільших 
груп сільгосппідприємств ЛР «Agrokoncernas» (що контролюється лідером найбільшої правлячої партії, 
депутатом Сеймасу (Парламенту) ЛР Р.Карбаускісом), закриті з минулого тижня мережі торгівлі товарами 
домашнього вжитку, будівельними товарами, меблями, а також інші торгові мережі, торговці автомобілями, 
великі туроператори, підприємства громадського харчування. Зокрема, до списку потрапили великі литовські 
туроператори «Novaturas», «Tez tour», «Baltic clipper» і «Baltic tours», компанії громадського харчування - 
мережі піцерій «Cili pica», «Charlie Pizza», компанії «Amber food» та «Delano» (що володіють мережами 
ресторанів у ЛР) , «Premier restaurants» (що володіє закусочними «McDonald's» у країнах Балтії). У списку 
також є і компанії з торгівлі автомобілями, більшість операторів готелів на території ЛР, а також компанії, що 
мають окремі представництва у ЛР, а саме естонська група залізничних послуг «Skinest Baltija», компанія 
інформаційних технологій «Atea», центр послуг «Booking.com». Всі зазначені підприємства, згідно 
прийнятого Урядом рішення, до закінчення терміну дії екстремальної ситуації в країні будуть звільнені від 
сплати пені, з них не будуть стягуватися податки, вони зможуть звернутися з проханням про укладення в 

Враховуючи те, що наразі уся 
діяльність, що не пов’язана з поставками 
продовольчих та медичних товарів до Литви, 
де факто припинена, наразі доступ 
вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності в умовах карантину обмежений 
лише можливістю поставок на територію ЛР 
товарів першої необхідності, продовольчих 
товарів та лікарських засобів, а також 
наданням обмежених транспортних послуг з 
доставки таких товарів до ЛР та у зворотному 
напрямі (через Білорусь). 

 
 



спрощеному порядку договору про безпроцентний податковий кредит. Крім того, до цих платників податків 
будуть застосовуватися й аналогічні заходи щодо полегшення сплати внесків соціального страхування.  

Щодо антикризових заходів по стабілізації соціально-економічної ситуації в ЛР. 
Згідно з рішеннями Уряду Литви, з 26 лютого 2020 року в країні діє надзвичайна ситуація 

загальнонаціонального рівня (national level emergency), а з 16 березня 2020 року до 30 березня 2020 р. 
(очікується, що зазначений термін буде продовжено щонайменше на 2 тижні) – запроваджено 
загальнодержавний карантин. Створено Національний центр охорони здоров’я на чолі з Міністром охорони 
здоров’я ЛР. Уряд виділив 150 000 євро з резервного фонду на придбання додаткових засобів захисту та 
покриття інших непередбачених витрат, які можуть понести заклади охорони здоров’я внаслідок 
коронавірусної загрози 

16 березня Уряд на своєму позачерговому засіданні схвалив План зі стимулювання національної 
економіки (див. лист ПУ в ЛР№61210/51-200-226 від 16.03.2020 р.), згідно з яким:  

1. Сукупна вартість здійснення передбачених за планом заходів сягатиме близько 2,5 млрд євро.  
2. Ліміт державних запозичень підвищується до 5 млрд євро (до 10% ВВП Литви).  
3. З 3 до 6 місяців продовжується період відстрочки платежів по іпотечним кредитам (крім 

відсотків) для тих, хто лишився без роботи, шляхом надання державних гарантій.  
4. Уряд надає гарантії під час надання банківських кредитів під оборотні кошти та часткову 

компенсацію відсотків. 
5. Планом передбачено, що литовська Держава солідарно до трьох місяців допомагатиме бізнесу 

зберігати робочі місця, покриваючи частину трудового простою або частину оплати за простій 
працівникам. 

6. Надається можливість відстрочки платежів за електроенергію та природний газ, який 
використовуватиметься як приватними, так і комерційними споживачами.  

Також здійснено заходи, метою яких є допомога зі збереження ліквідності компаній. Уряд дозволив 
компаніям відкласти сплату податків або розподілити податок за погодженим із державою графіком. 
Платники податків також будуть звільнені від штрафів, пені, будуть зупинені дії щодо стягнення 
недоплачених податкових виплат.  

01.04.2020 отримано інформацію про оновлення редакцію Постанови Уряду ЛР №207 від 14 березня 
2020 р. «Про оголошення карантину на території Литовської Республіки» додатково донесено таку 
інформацію (неофіційний переклад з англійської мови): 

 Експорт до третіх країн засобів індивідуального захисту допускається лише за рішенням 
Керівника національного Центру з надзвичайних операцій. Рух інших товарів не 
обмежується.». 

 Також до Постанови Уряду ЛР додано нові пункти 3.1.11 та 3.1.12 такого змісту: 
«З 00:00 4 квітня 2020 року перевезення пасажирів та/або їх приватних пасажирських 
автомобілів до Литовської Республіки пасажирськими кораблями/поромами забороняється, за 
винятком порому, який курсує за маршрутом Кіль - Клайпеда - Кіль, або коли наявний дозвіл 
міністра внутрішніх справ або уповноваженої ним особи. 
3.1.12. З 00:00 4 квітня 2020 року рейси, що здійснюють перевезення пасажирів до 
міжнародних аеропортів Литовської Республіки, виконуються лише за умови надання 
індивідуального дозволу на їх здійснення, виданого Литовською адміністрацією безпеки на 

 



транспорті за окремим розпорядженням Міністра транспорт та зв’язку, після подання Міністра 
закордонних справ». 

Малайзія 27 березня 2020 року Уряд Малайзії оголосив про новий пакет фінансової допомоги з боку держави 
для стимулювання економіки країни та підтримки населення в умовах подолання наслідків пандемії COVID-
19 – Prihatin Rakyat Economic Stimulus Package (Prihatin). 

Пакет передбачає впровадження низки заходів з підтримки фінансово-економічного сектору, 
фінансової активності та купівельної спроможності споживачів.  

Загальна сума видатків на реалізацію пакету складе 250 млрд. малайзійських рінггіт - близько 58 
млрд. дол. США, що становить майже п'яту частину ВВП країни.  

З цієї суми 128 млрд. рінггіт  буде використано для захисту добробуту громадян; 100 млрд. рінггіт 
для підтримки бізнесу, включаючи малі та середні підприємства; та 2 млрд. рінггіт для зміцнення економіки 
країни. Він також включатиме пакет стимулюючих заходів у розмірі 20 млрд. рінггіт, оголошений у лютому 
п.р. (Посольством повідомлялось раніше - вих. № 61515/640-200-216 від 28.02.2020).  

Кошти на реалізацію пакету економічної допомоги планується витрати за наступними напрямками: 

Медична галузь та страхування 

● 1 млрд. рінггіт додаткових асигнувань для Міністерства охорони здоров'я на придбання обладнання; 

● 8 млн. рінггіт для покриття витрат на проведення тестів на зараження коронавірусом Covid-19 у 
розмірі до 300 рінггіт для власників усіх типів страхових полісів, а також користувачів ісламської 
страхової системи Такафул; 

● Відстрочка виплати страхових внесків власниками страхових полісів преміум-класу для 
постраждалих від спалаху Covid-19; 

Банківський сектор: 

● Зобов'язання ісламських банків максимального сприяння клієнтам протягом пандемії Covid-19; 

 



● Звільнення банків від оподаткування доходів від відсотків до припинення періоду обмежень. 

Малі та середні підприємства (МСП): 

● збільшення Центральним банком Малайзії (Bank Negara) на 4,5 млрд. рінггіт (до 13,1 млрд. рінггіт) 
фінансування спеціального фонду, орієнтованого на МСП, для забезпечення мікрокредитування; 

● мораторій на виплати МСП банківських кредитів строком на 6 міс. починаючи з 1 квітня п.р.; 

● звільнення МСП від сплати податку на прибуток - строком на 3 міс. починаючи з 1 квітня п.р.; 

● звільнення МСП від сплати 1% обов'язкового збору до Фонду людських ресурсів (the Human 
Resources Development Fund, HRDF) - строком на 6 міс. починаючи з 1 квітня п.р.; 

● 530 млн. рінггіт для забезпечення знижки 15-50% на оплату рахунків за електроенергію строком на 
6 міс. починаючи з 1 квітня п.р. 

 Крім того, міністерствами будуть переглянуті власні витрати на фінансування програм розвитку, з 
метою перенаправлення фінансових ресурсів для подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 у 
Малайзії. 

 

Марокко Згідно з останніми розрахунками Марокканського центру кон'юнктури (CMC), який прогнозує "білий 
рік" для зростання марокканської економіки, спад здається неминучим. За прогнозами, зростання не 
перевищить 0,8% у 2020 р., хоча у січні аналітики передбачали ріст економіки Марокко до позначки 2,5%. 

Крім сільськогосподарського сектору у якому зменшиться додана вартість в обсязі приблизно на 3% 
через несприятливі погодні умови в зимовий сезон, інші сектори також зазнають втрат, спричинених 
епідемією коронавірусу через уповільнення або прямого зниження їх активності. 

При цьому, діяльність у сфері надання готельних послуг та харчування зазнає найбільших втрат. 
Очікується, що реальна додана вартість у цих галузях знизиться приблизно на 25%, враховуючи їх повільне 
відновлення.  

Серед інших прогнозів економістів: 
- плавне і поступове відновлення економіки після завершення з середини 2020 року кризової ситуації в галузі 
охорони здоров'я, пов'язаної з пандемією коронавіруса; 
- істотне падіння виробництва зернових в Марокко у зв'язку з посушливою сільськогосподарською кампанією 
2019-2020 рр., обсяги якої не перевищать 4 млн. т; 
- відсутність негайного ефекту на реальну економіку Королівства від прийнятого Центробанком Марокко 
рішення про зниження ключової ставки до 2%; 
- зниження доданої вартості сільськогосподарського сектора на 3% через несприятливі погодні умови в 
зимовий період; 
- скорочення доходів готельного і ресторанного секторів, які будуть одними з найбільш постраждалих від 
пандемії коронавіруса, зниження їх доданої вартості в реальному вираженні на 25% та повільне і складне 
відновлення. 

Група Renault Maroc вирішила 
припинити з четверга 19 березня, до 
подальшого розпорядження, діяльність двох 
своїх виробничих майданчиків у Танжері та 
Касабланці. Частина автомобільної продукції 
зазначених заводів експортується в Україну. 

27 березня Уряд Марокко прийняв 
рішення щодо повного зняття мита на імпорт 
м’якої  пшениці, нуту та сочевиці. Зазначене 
рішення набирає чинності з 1 квітня. 
Зазначене рішення прийняте у контексті 
прогнозу на дуже низький урожай зернових та 
бобових культур у 2019-2020 роках. Імпорт 
м'якої пшениці в Марокко в 2020 році 
оцінюється приблизно в 3,8 млн. т. 

 



Водночас, 27 березня Уряд Марокко прийняв рішення щодо повного зняття мита на імпорт м’якої  
пшениці, нуту та сочевиці. Зазначене рішення набирає чинності з 1 квітня. Зазначене рішення прийняте у 
контексті прогнозу на дуже низький урожай зернових та бобових культур у 2019-2020 роках. Імпорт м'якої 
пшениці в Марокко в 2020 році оцінюється приблизно в 3,8 млн. т. 

Молдова 1. Заходи, що мають вплив на умови економічної діяльності в РМ.  
Згідно з Розпорядженням №4 Комісії з надзвичайних ситуацій РМ від 24.03.2020 р.: 

- припинення торговельної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, за винятком відділень з 
реалізації продовольчих товарів, фармацевтичних препаратів та нафтопродуктів, та видів діяльності, 
зазначених у пункті 2 положення № 1 від 18.03.2020 р. (роздрібна торгівля санітарно-гігієнічними 
виробами через спеціалізовані комерційні одиниці; роздрібна торгівля через спеціалізовані 
сільськогосподарські магазини, що реалізують насіння, продукцію фітосанітарного призначення, 
корми та іншу сировину і продукти, необхідні в технологічному і виробничому процесі 
сільгоспвиробників і компаній харчової промисловості; роздрібна торгівля запчастинами та іншими 
виробами, пов'язаними з послугами з технічного обслуговування транспортних засобів і 
сільськогосподарської техніки); 
- припинення діяльності підприємств громадського харчування у їхніх та визначених ними 
приміщеннях, за винятком діяльності з приготування та розповсюдження продукції в режимі 
громадського харчування; 
- припинення діяльності комерційних ринків; 
- припинення діяльності центрів реабілітації та оздоровлення, включаючи спа-салони. 

- зупинено тендерні процедури на придбання електроенергії, розпочаті визначеними постачальниками 
електроенергії, операторами розподільчих мереж та оператором системи передачі на період постачання 
01.04.2020 - 31.03.2021 р.; 

- зобов’язати державну компанію АТ «Енергоком» забезпечити покриття 100% потреб визначених 
постачальників електроенергії, операторів розподільчих мереж, оператора системи передачі та інших 
учасників ринку електроенергії з одного джерела впродовж 3-х місяців з можливістю продовження; 

- визначені постачальники електроенергії, оператори розподільчих мереж та оператор системи передачі 
електроенергії укладуть з компанією АТ «Енергоком» договори на постачання електроенергії терміном на 3 
місяці з можливістю продовження; 

- з метою оптимізації умов придбання електроенергії АТ «Енергоком» має отримати пропозиції від 
потенційних постачальників/виробників електроенергії, здатних самостійно повністю покрити потреби 
електроенергії визначених постачальників електроенергії, операторів розподільчих мереж та оператора 
системи передачі електроенергії на основі технічних, економічних та фінансових критеріїв впродовж 3-х 
місяців з можливістю продовження. 

 
2. Заходи з підтримки внутрішнього ринку. 
Згідно з Розпорядженням №3 Комісії з надзвичайних ситуацій РМ від 23.03.2020 р.: 
- банківські установи, які мають договори з Національною касою соціального страхування на надання 

послуг з розподілу соціальних виплат, в терміновому порядку мають подати Національній касі соціального 
страхування інформацію про бенефіціарів рахунків заробітної плати, що обслуговуються через установу; 

- Національна каса соціального страхування на підставі інформації, поданої банківськими установами, 

3. Вплив заходів на доступ українських 
суб’єктів ЗЕД до ринку РМ. 

Заходи, вжиті на урядовому рівні, на 
разі не мають безпосереднього впливу на 
доступ українських компаній до ринку РМ. 

 
Водночас, скасування розпорядженням 

№4 Комісії з надзвичайних ситуацій РМ від 
24.03.2020 р. тендеру на поставки 
електроенергії до РМ на період 01.04.2020-
31.03.2021 рр. може призвести до значного 
зменшення обсягу поставок електроенергії з 
України, а у випадку визначення Молдавської 
ГРЕС, як єдиного постачальника, до повного 
призупинення таких поставок. 

У зазначеному тендері на сьогодні з 
української сторони брали участь ТОВ 
«ДТЕК» та ПАТ «Донбасенерго». 

Обсяг поставок на ринок РМ 
української електроенергії за 2019 р. становив 
41,6 млн. дол. США. 

Вплив заходів на доступ українських 
суб’єктів ЗЕД до ринку РМ. 

Заходи, вжиті на урядовому рівні, на 
разі не мають безпосереднього впливу на 
доступ українських компаній до ринку РМ. 

 



має забезпечити починаючи з 01.04.2020 р. перерахування соціальних виплат (допомоги сім'ям з дітьми, 
допомоги по вагітності та пологах, допомоги по батьківству, допомоги по тимчасовій непрацездатності) на 
зарплатні банківські рахунки одержувачів допомоги; 

- на період надзвичайного стану Центр з державних централізованих закупівель в сфері охорони 
здоров'я у разі необхідності (як виняток) делегує республіканським, муніципальним і районним медико-
санітарним публічним установам право на самостійне проведення процедур закупівлі лікарських засобів, 
інших засобів медичного призначення і медичних виробів, необхідних для про профілактики і боротьби з 
інфекцією COVID-19; 

- на період надзвичайного стану, як виняток, дозволяється республіканським, муніципальним і 
районним медико-санітарним публічним установам проводити закупівлі лікарських засобів, інших засобів 
медичного призначення і медичних виробів, необхідних для профілактики і боротьби з інфекцією COVID-19, 
на суму до 800 тис. лей (близько 45 тис.дол.США), без ПДВ, згідно з Положенням про державні закупівлі 
незначної вартості; 

- Центр з державних централізованих закупівель в сфері охорони здоров'я в терміновому порядку, 
використовуючи процедуру переговорів без попереднього опублікування повідомлення про участь, має 
забезпечити публічні медико-санітарні установи захисними засобами (рукавиці, маски, захисні екрани, 
респіратори, захисні комбінезони), розрахованими для кількості пацієнтів згідно сценарієм III поширення 
інфекції COVID-19, відповідно до рекомендацій ВООЗ; 

- до 01.06.2020 р. встановлюється мораторій на державний контроль з боку органів, наділених таким 
правом (згідно з Законом про державний контроль за підприємницькою діяльністю, Податковим кодексом, 
Законом про ринок капіталу, Законом про діяльність поліції, а також інших нормативних актів, що регулюють 
державний контроль), у тому числі податковий, фінансовий, щодо якості продукції/послуг, технологічних 
параметрів і/або конкретних вимог до виду виконуваної діяльності, щодо дотримання норм охорони праці, 
запланований або раптовий, здійснюваний на місцях, в офісах, місцях здійснення діяльності або 
знаходження/зберігання майна осіб, зареєстрованих в установленому порядку, які здійснюють 
підприємницьку діяльність;  

- у частині, що стосується митного контролю, мораторій застосовується тільки щодо наступних 
перевірок, які проводяться митними органами на підставі Митного кодексу РМ; 
- мораторій на податкові пости, створювані податковими органами, застосовується до 01.06.2020 р. з 
можливістю його продовження; 
- мораторій не застосовується у випадках контролю порядку формування та застосування цін; 
Запроваджено окремі зміни щодо діяльності економічних агентів Придністров’я.   
Так, економічні агенти з Придністров’я, зареєстровані в Агентстві державних послуг, здійснюватимуть 

процедури митного оформлення товарів на митних постах, авторизованих Митною службою, без справляння 
ввізного або вивізного мита і плати за забруднення навколишнього середовища, з оформленням санітарно-
ветеринарного дозволу на функціонування/сертифіката про офіційну реєстрацію для безпеки харчових 
продуктів, включенням до реєстру операторів в фітосанітарній сфері, проведенням перевірки на місці, а 
також здійсненням контролю Національним агентством з безпеки харчових продуктів (ANSA) в пунктах 
прикордонного контролю, за умови, що товари залишаються на території, неконтрольованій конституційними 
органами РМ. 

Згідно з розпорядженням №10 Комісії з надзвичайних ситуацій РМ від 31.03.2020 р.: 



- створюється Публічна медико-санітарна установа Центр COVID-19 Кишинеу (далі - Центр COVID-
19), державна установа, в якій Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального захисту виступає як 
засновник; 

- Державна установа «Агентство державних послуг» має звільнити Центр COVID-19 від будь-яких 
платежів, пов'язаних з державною реєстрацією юридичної особи; 

- керівники публічних медико-санітарних установ і інших постачальники медичних послуг, залучені до 
контролю і боротьби з епідемією зараження коронавірусів SARS-CoV-2 і захворюванням COVID-19, 
зобов'язані виконувати накази, розпорядження та вказівки Центру COVID-19 щодо організації та 
забезпечення медичної допомоги для медичних випадків підозри/ймовірності/підтвердження зараження 
коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2 і захворювання COVID-19. Недотримання положень наказів і 
розпоряджень, виданих Центром COVID-19, буде підставою для притягнення до відповідальності відповідно 
до чинного законодавства; 

- оплата праці медичних працівників, представників МВС і Міноборони, відряджених до Центру 
COVID-19, здійснюватиметься в повному обсязі роботодавцями за місцем служби/основної роботи, з оплатою 
в повному обсязі всіх виплат по заробітній платі відрядженим працівникам, згідно з укладеними трудовими 
договорами і чинним законодавству; 

- керівники державних органів влади, громадських медико-санітарних установ, а також адміністратори 
постачальників медичних послуг приватного права зобов'язані забезпечити оснащення Центру COVID-19 на 
підставі відповідних запитів Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту або Центру COVID-
19; 

- місцеві органи публічного управління муніципія Кишинеу мають забезпечити надання безкоштовно 
всіх комунальних послуг, необхідних для нормальної діяльності Центру COVID-19 (санітарні послуги, 
послуги каналізації, послуги з постачання гарячої і холодної води, послуги опалення, інші необхідні послуги); 

- Агентство публічної власності і Міжнародний виставковий центр «MoldExpo» має забезпечити 
передачу в користування Центру COVID-19 усього нерухомого майна, що входить до складу комплексу 
Міжнародного виставкового центру «MoldExpo», а також за свій рахунок надати безкоштовно весь обсяг 
електроенергії, необхідний для діяльності Центру COVID-19; 

- Міністерство фінансів має виділити з інтервенційного фонду Уряду суму в 5,4 млн. леїв (близько 
03.млн.дол.США) Міністерству охорони здоров'я, праці та соціального захисту для закупівлі захисних 
костюмів через Центр по державних централізованих закупівлях в сфері охорони здоров'я; 

- АТ «SanFarm-Prim» призначено як фармацевтичний склад для отримання і безкоштовної видачі 
публічним медико-санітарним установам-бенефіціарам захисного спорядження (подарованого або 
придбаного) згідно з розподілом Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту; 
 

Нідерланди За перші три місяці міністерство фінансів КН вже запланувало витратити на допомогу майже 16 млрд. 
євро. Цілком ймовірно, що відповідні витрати уряду можуть перевищити 100 млрд євро. 

Центральним статистичним органом Нідерландів (CBS) відзначається, що економіка країни 
значною мірою залежить від реекспорту китайської продукції. Зокрема із загального обсягу товарів у 
39,2 млрд. євро, які Нідерланди імпортували з Китаю в 2018 році, було реекспортовано продукції на 
26,3 млрд євро, а майже на 12,9 млрд євро спожито безпосередньо на нідерландському ринку (на 7,6 
млрд. євро для  виробництва товарів та послуг компаніями Нідерландів, т.зв. проміжне споживання, та 

 



на 5,2 млрд євро - імпорт кінцевої продукції, тобто товарів широкого вжитку або обладнання). При 
цьому близько двох третин товарів, що ввозяться з Китаю, реекспортуються без додаткової обробки. 

Уведення надзвичайних заходів призвело до значного скорочення обсягу споживання в самих 
Нідерландах. Як правило, 6,3% від загального обсягу витрат домогосподарств відбувається у галузі 
громадського харчування, 3,2% складають витрати на відпочинок та 20% на предмети інтер'єру, електроніку 
та новий одяг. В сукупності це дорівнює 120 млрд. євро, яких наразі не отримують постачальники товарів та 
послуг. Наприклад, кількість реєстрацій нових легкових автомобілів за перші три тижні березня була 
приблизно на 30 відсотків меншою, ніж за аналогічний період роком раніше. 

Німеччина 23 березня 2020р. на спеціальному засіданні Федерального уряду ФРН було ухвалено пакет заходів для 
підтримки економіки країни, у зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу . СOVID-19 утворено Фонд 
економічної стабільності обсягом 600 млрд. євро. Він включатиме кредитні гарантії на загальну суму 400 
млрд. євро, які відкриють компаніям додатковий доступ до капіталу. Ще 100 млрд. євро виділять на той 
випадок, якщо державі доведеться вступити в частку в підприємствах, що знаходяться на межі банкрутства. 
Додаткові 100 млрд. євро будуть надані для спеціальних програм німецького банку розвитку KfW.  

Разом з цим, пакет допомоги передбачає фінансування різноманітних заходів на загальну суму 156 
млрд. євро. Зокрема 50 мільярдів євро буде надано на підтримку самозайнятих громадян, а також малих 
підприємств. Прийнятий пакет заходів соціальної підтримки населення. Зокрема, квартиронаймачі будуть 
захищені від втрати житла навіть при наявності заборгованості по орендній платі. Спрощено і доступ до 
соціальної допомоги по безробіттю Hartz-IV, а також умови тимчасового переходу на скорочений графік 
праці.  

 

 

ОАЕ Центральним банком ОАЕ запроваджено Схему цільової економічної підтримки розміром 27,4 млрд. дол. 
США, що становить приблизно 6,4% сукупного обсягу наданих кредитів в країні у січні ц.р. Банкам ОАЕ 
надаватиметься фінансування аби вони могли дозволити приватним позичальникам відтерміновувати платежі 
за кредитами та нараховані відсотки терміном до шести місяців.  
Крім того, уряд ОАЕ оголосив про виділення 27,4 млрд. дол. США для підтримки ділової активності та 
купівельної спроможності населення.  

1. на субсидіювання на водопостачання та електроенергію. 
2. на субсидіювання стартапів під час підключення до електромереж. 
3. підприємства до кінця року звільнені під сплати за реєстрацію нерухомості та договорів про 

оренду. 
4. надано кредитні гарантії малим і середнім підприємствам. 
5. Засновано фонд для підтримки ринкової ліквідності та сталого балансу між попитом і 

пропозицією на цінні папери. 
6. Скасувано заставні внески за участь у тендерах.  
7. Зниженно рентні платежі на землю. 
8. Скасування комерційних та промислових штрафів. 
9. Скасовано плату за користування платними дорогами. 

Призупинено справи щодо примусового виселення з житлових приміщень за несплату оренди, на два 
місяці. 

Було вирішено, що постачальники, які надають свої товари та послуги відповідно до угод, укладених 

Місцеві дистриб’ютори не виключають 
можливість зростання цін на фрукти, овочі, 
горіхи та ряд інших сільськогосподарських 
товарів, які імпортуються. Крім того, 
загальний попит на агропромислову 
продукцію в ОАЕ може знизитися. 



з урядовими структурами, на три місяці звільняються від штрафів за несвоєчасне виконання робіт. 90% 
урядових закупівель буде здійснюватися у малого та середнього бізнесу. 

Уряд Дубаю запровадив пакет економічного стимулювання вільних економічних зон, 
охарактеризувавши пандемію «виключними обставинами». Пакет складається з п‘яти пунктів та направлений 
на підтримку малого та середнього бізнесу. Його складовими є відтермінування орендних та інших 
регулярних платежів на 6 місяців, покриття гарантійних зобов‘язань, скасування штрафів для компаній та 
фізичних осіб, дозвіл укладати тимчасові контракти, які дозволяють до кінця року безперешкодно рухати 
персонал між компаніями, які зареєстровані у ВЕЗ. Також Міністерство економіки Дубаю закликало 
споживачів відслідковувати та доповідати про необґрунтовані підвищення цін на товари повсякденного 
попиту торговими мережами. В результаті даного кроку один продовольчий магазин та три аптеки в еміраті 
сплатили штрафи за підвищення цін на найнеобхідніші товари. 

Найбільша за чисельністю компаній (17000) вільна економічна зона ОАЕ -  Dubai Multi Commodities 
Centre (DMCC) - скасувала більшість штрафів, сплату за дозвіл на спільне використання офісних приміщень, 
а також за поновлення діяльності компанії. Компанії-члени, які через епідемію були вимушені тимчасово 
припинити діяльність, на два місяці звільняються від орендних платежів. 

Великий бізнес ОАЕ поступово збільшує активність у напрямку допомоги населенню ОАЕ пережити 
кризовий період. Так, газовий оператор LootahBCGas, штаб-квартира якого розташована у м.Дубай, оголосив 
про запуск програми підтримки клієнтів на загальну суму 4 млн. дол. США. Програма прямої фінансової 
допомоги розрахована на приватних споживачів та компанії готельно-ресторанного сектору та передбачає 
знижку на газ розміром до 20%.  

Спадкоємний Принц Дубаю шейх Хамдан бін Рашид Аль Мактум оголосив про намір Уряду надати 
фінансову підтримку найбільшому у світі авіаперевізнику Emirates.  

З метою недопущення порушення підприємствами, громадянами та резидентами ОАЕ режиму 
карантину, було вирішено запровадити суворі штрафи. 

 
Пакистан 1. У рамках реалізації плану дій з боротьби з COVID-19, згідно з Міністерством фінансів 

Пакистану, уряд схвалив рішення від 20.03.2020 щодо скасування мита для низки імпортних медичних 
товарів, зокрема, системи для перевірки ПРЦ з детекцією результатів в режимі реального часу, гігієнічних 
масок, автоклавів, рукавичок тощо (додається). Зазначене рішення діятиме впродовж трьох місяців, а також 
може бути продовжено ще на три місяці.  

2. Щодо зовнішньої торгівлі Пакистану, то очільник Міністерства торгівлі заявив, що експорт 
може зазнати збитків у межах від 2 до 4 млрд. дол. США, оскільки у березні нові експортні замовлення були 
скасовані. Разом з тим, згідно з інформацією Міністерства з морських справ, станом на 20.03.2020 р., жодних 
перебоїв у функціонуванні морського транспорту не було.  

 

3.  

Північна 
Македонія 

На сьогодні Урядом РПМ вжито наступних заходів щодо внутрішнього та зовнішнього регулювання 
в економічній та торговельній сфері з метою запобігання чи подолання наслідків, спричинених поширенням 
коронавірусу: 

- тимчасово (до 30.04.2020) заборонено експорт з країни пшениці, месліну та борошна з них разом із 
можливістю для підприємств борошномельної промисловості країни ввозити зазначену продукцію в рамках 
безмитної квоти на імпорт пшениці з країн-членів СОТ у розмірі 80 тис. тонн; 

 



- на період дії режиму надзвичайного стану в країні (на сьогодні – до 18.04.2020) скасовано ввізне 
мито на товари, що використовуються у якості витратних матеріалів у медичних цілях. 

- на період дії режиму надзвичайного стану в країні (на сьогодні – до 18.04.2020) встановлено 
граничні максимальні ціни на основні споживчі товари. 

- відповідно до звернення місцевих компаній м’ясної та м’ясопереробної промисловості продовжено 
до 31 жовтня ц.р. режим безмитного ввезення замороженого м'яса для потреб таких підприємств. 

 
Водночас, станом на 31.03.2020 Урядом РПМ не було прийнято рішення щодо звільнення від сплати 

ввізного мита імпорту борошна та пшениці, соняшникової олії, цукру білого, памперсів для дітей та дорослих 
та серветок, паперових хірургічних костюмів, захисних гумових костюмів, рукавичок гумових, хірургічних та 
інших, дезінфікуючих засобів, як це було попередньо запропоновано відповідними органами влади країни. 

 
 

Румунія            З метою підтримки малого та середнього бізнесу в Румунії, а також для стабілізації економічної 
ситуації в країні були передбачено наступні заходи в економічній та соціальній сфері: 

Економічна сфера 
- Уряд може вжити заходи щодо підтримки економічних операторів, які постраждали від COVID-19; 
- для боротьби з поширенням вірусу COVID-19 центральні органи влади можуть брати в 

користування виробничі одиниці та обладнання у приватного сектору необхідні для боротьби з цією 
епідемією; 

- центральні органи влади, а також юридичні особи, в яких держава є мажоритарним акціонером, 
можуть безпосередньо купувати матеріали та обладнання, необхідні для боротьби з цією епідемією; 

- бенефіціари європейських фондів, які постраждали у наслідок прийняття екстрених заходів, що 
передбачені цим Указом, можуть призупинити контракти на фінансування, що були укладені відповідно до 
чинних законодавчих актів; 

- міністерство економіки, енергетики та бізнес-середовища Румунії видає на вимогу економічних 
операторів, діяльність яких була порушена в контексті COVID-19, сертифікати «надзвичайної ситуації» на 
підставі підтверджуючих документів; 

- будуть передбачені заходи щодо забезпечення безперервності поставок, видобутку, виробництва, 
переробки, транспортування, дистрибуції, технічного обслуговування та ремонту ресурсів і сировини та/або 
напівфабрикатів, необхідних для належного функціонування національної енергетичної системи, а також 
забезпечення безперервності її функціонування та всіх комунальних послуг; 

- зберігається дійсність документів виданих державними органами, що закінчуються в період 
надзвичайного стану; 

- у період надзвичайного стану можуть бути обмежені ціни на медикаменти та медичне обладнання, 
продукти харчування першої необхідності та комунальні послуги (електроенергія, опалення, газ, 
водопостачання, благоустрій, пальне тощо), в межах середньої ціни за останні 3 місяці до оголошення 
надзвичайного стану; 

 

 

РФ За підсумками наради з економічних питань у голови уряду РФ М.Мішустіна (21.03.2020 р.) прийнято низку 
рішень серед яких:  

Аналізуючи вплив затверджених 
заходів на можливості доступу вітчизняних 



- Федеральній митній службі (далі - ФМС) РФ, ФПС РФ і «Росздравнадзор», починаючи з 
23.03.2020 р., забезпечити щоденний моніторинг обсягів експорту, імпорту і внутрішнього попиту на 
продукти харчування, товари першої необхідності і лікарські засоби,  відповідну інформацію направляти в 
Мінпромторг РФ, Мінсільгосп РФ і МОЗ РФ;  

- Мінпромторгу РФ і ФМС РФ, Мінсільгоспу РФ, Россільгоспнагляду і ФМС РФ,  МОЗ і ФМС 
РФ до 25.03.2020 р. і далі – щотижня подавати до Уряду РФ пропозиції про обмеження експорту відповідних 
груп товарів; 

- Мінекономрозвитку РФ при підготовці комплексу додаткових заходів, спрямованих на 
підвищення стійкості російської економіки надати до 26.03.2020 р. пропозиції: щодо додаткових заходів в 
рамках реалізації планів з імпортозаміщення та щодо додаткових заходів підтримки суб'єктів малого та 
середнього підприємництва за рахунок оптимізації заходів національного проекту «Міжнародна кооперація і 
експорт». 

- Мінфіну РФ і Мінекономрозвитку РФ до 26.03.2020 р. надати пропозиції щодо пріоритизації 
витрат федерального бюджету в антикризових цілях. 
Крім того, протягом останніх кілька днів на підтримку медичної і фармацевтичної промисловості Урядом РФ 
з його резервного фонду направлено понад 23 млрд. рублів. Насамперед кошти призначені на держзакупівлі 
необхідного обладнання та підтримку підприємств.  

Оприлюднений також План першочергових заходів (дій) щодо забезпечення сталого розвитку економіки 
в умовах погіршення ситуації в зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції (далі – План). 

Розділи Плану: 
- забезпечення товарами першої необхідності і підтримка населення; 
- підтримка галузей економіки, які опинилися у зоні ризику; 
- підтримка малого і середнього підприємництва; 
- загальносистемні заходи. 

Торговельні підприємства отримають доступ до пільгових кредитів, якщо це буде необхідно для формування 
відповідних запасів. 
З 20.03.2020 р. на один місяць скасовуються всі обмеження для поставок товарів першої необхідності, у тому 
числі митні. Запроваджується «зелений коридор» для імпортерів і великих торгових мереж. На ввезення 
низки товарів, в тому числі ліків і медичних виробів, встановлюється нульова ставка мита.  
Галузям економіки, які опинилися в складній ситуації, буде надана відстрочка з податкових платежів. До 
01.03.2020 р. таку відстрочку надано турбізнесу і авіаперевізникам. Ближчим часом Мінекономрозвитку РФ 
спільно з Мінфіном РФ, Мінтрансом РФ і Ростуризмом мають розробити порядок компенсації збитків 
туроператорів, які пов'язані з безповоротними тарифами з авіаперевезень. 
Особливу увагу приділено підтримці малого і середнього бізнесу. На три місяці, починаючи з березня, 
вводиться відстрочка зі сплати страхових внесків, а також тимчасова відстрочка на оплату орендних платежів 
для тих, хто орендує державне або муніципальне майно. Вводиться мораторій на перевірки підприємств з 
реєстру малого і середнього бізнесу, у тому числі податкові та митні. Розширено програми пільгового 
кредитування та можливості реструктуризації за прийнятними ставками виділених раніше  кредитів. 
Збільшено обсяги наданих субсидій, а також капіталізація регіональних мікрофінансових організацій для 
максимального охоплення пільговими позиками малого і середнього бізнесу. 

Планом, зокрема, передбачено: 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до 
ринку РФ, слід зазначити, що додаткових 
обмежень на імпорт товарів до Росії не 
виявлено. При цьому п.1.12 Плану 
встановлюється «зелений коридор» щодо 
товарів першої необхідності та продовольства. 
Втім, рішень щодо зняття ембарго та 
обмежень на поставки відповідних 
українських товарів і продукції на ринок РФ 
поки не оголошувалося. 

Разом з цим, п.1.9 Плану передбачено 
введення обмежень на експорт продовольчих і 
непродовольчих товарів першої необхідності 
за рішенням уряду РФ (за необхідності). 
Пунктом 1.18 передбачено також введення в 
єдиних рамках ЄАЕС заходів нетарифного 
регулювання у формі заборони на вивезення 
критично важливих медикаментів, медичного 
обладнання і матеріалів, захисних і гігієнічних 
засобів. Також за результатами вищезгаданої 
наради у М.Мішустіна 21.03.2020 р. до 
25.03.2020 р. до Уряду РФ мають бути 
направлені пропозиції причетних федеральних 
органів РФ щодо обмеження експорту 
продуктів харчування, товарів першої 
необхідності і лікарських засобів,  а також 
щодо додаткових заходів в рамках реалізації 
планів з імпортозаміщення. 

 



- створення фінансового резерву в обсязі 300 млрд. рублів; 
- створення гарантійного фонду для реструктуризації кредитів компаній, які постраждали від 

погіршення ситуації у зв’язку з коронавірусом; 
- незастосування штрафних санкцій за окремими державними контрактами у випадку 

порушень зобов’язань виконавцем через поширення коронавірусної інфекції; 
- розширення підтримки бюджетів РФ, які стикнулися із падінням податкових доходів; 
- підготовка переліку системоутворюючих організацій російської економіки та оперативний 

моніторинг їхнього фінансово-економічного стану; 
- надання уряду РФ права визначення процедури отримання відтермінування (розстрочки) з 

оплати податків, зборів і внесків, у тому числі в частині порядку, підстав і термінів їх надання, а також права 
продовжувати термін надання податкових декларацій (розрахунків); 

- встановлення моніторингу споживчих цін у регіональному розрізі; 
- встановлення порядку оплати лікарняних листів особам, які знаходяться на карантині, і 

забезпечення можливості дистанційної видачі листів тимчасової непрацездатності тощо. 
 

Урядова комісія з підвищення стійкості розвитку російської економіки затвердила перелік галузей, які 
найбільше постраждали через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, для надання їм 
першочергової адресної підтримки. 
 За підсумками консультацій з бізнес-спільнотою Мінекономрозвитку Росії представило на 
затвердження комісії наступні галузі: авіаперевезення, аеропортова діяльність, автоперевезення; культура, 
організація дозвілля та розваг; фізкультурно-оздоровча діяльність і спорт; діяльність туристичних агентств та 
інших організацій у сфері туризму; готельний бізнес; громадське харчування, організації додаткової освіти і 
недержавні освітні установи; діяльність з організації конференцій і виставок; діяльність з надання побутових 
послуг населенню (ремонт, прання, хімчистка, послуги перукарень та салонів краси).  
 Як зазначено у прес-релізі міністерства, згідно з дорученням Президента РФ В.Путіна, цим галузям 
буде надана наступна допомога: 

- відстрочка на півроку з виплат усіх податків, окрім ПДВ;  
- відстрочка на шість місяців для мікропідприємств зі сплати страхових внесків до державних 

позабюджетних фондів;  
- відстрочка на шість місяців з оплати за кредитами суб'єктам малого і середнього бізнесу;  
- додаткові заходи із забезпечення сталого кредитування реального сектора, включаючи надання 

держгарантій і субсидування;  
- піврічний мораторій на подачу заяв кредиторів про банкрутство компаній та стягнення боргів і 

штрафів; 
- відстрочка для малого і середнього бізнесу зі сплати орендних платежів за федеральне майно;  
- розширення можливостей малих і середніх підприємств для отримання кредитів за пільговою 

ставкою не більше 8,5%;  
- мораторій на проведення контрольних закупівель, планових та позапланових перевірок. 
У міністерстві також повідомили, що найближчим часом буде опубліковано «додатковий пакет 

заходів підтримки постраждалих галузей та підприємств, а також заходів з підвищення стійкості економіки». 
 



Саудівська 
Аравія 

Впроваджено антикризовий плану на суму 32 млрд. дол. США. План включає підтримку малих і середніх 
підприємств шляхом надання пільг та відстрочки від сплати низки державних податків та зборів на три 
місяці.  
Припинено експорт ліків, фармацевтичних препаратів і виробів медичного. 

Антикризові заходи станом на 25.03.2020 не 
мали суттєвого впливу на зовнішньо-
торговельну політику КСА 

Сенегал Міністерством економіки оголошено План дій на випадок надзвичайних обставин у рамках боротьби 
з розповсюдженням COV1D-19. Реалізація Плану оцінюється у 64 млрд. франків КФА (близько 106 млн. дол. 
США), які частково виділятимуться з державного бюджету, частково партнерами з розвитку, компаніями, 
фондами та добровільними внесками. 

Також, було оголошено про створення Фонду спротиву та солідарності проти наслідків COVID-19 
(Force-Covid-19). За словами міністра, розмір фонду буде залежати від результатів досліджень, дискусій, 
обмінів інформацією із задіяними секторами. Було зазначено, що Фонд запропонує низку заходів, особливо в 
частині підтримки секторів економіки, шо найбільш постраждають від кризи, пов'язаною з пандемією 
COVID-19: туризм, повітряний транспорт, торговельні та промислові мережі, з метою збереження робочих 
місць та пом'якшення соціальних наслідків кризи. 

Крім цього, уряд країни, у координації з міністрами економіки та фінансів країн 
Західноафриканського економічного та валютного союзу (UEMOA). співпрацює з субрегіональними 
установами, зокрема з Центральним банком країн Західної Африки (ВСЕАО), Комісією UEMOAта 
Західноафриканським банком розвитку для визначення форми підтримки держав та банківського сектору 
Союзу. Уряд також має намір створити комітет з економічного зростання та економічного моніторингу для 
передбачення прямих і непрямих економічних наслідків кризи, що виникне через пандемію, для національної 
економіки. За словами міністра економіки, зазначений комітет, до складу якого входитимуть представники 
міністерств, приватного сектору та ВСЕАО. збиратиметься настільки часто, наскільки це необхідно, та 
подаватиме пропозиції до Ради міністрів. 

Прохання підприємців ввести на час кризи мораторій на оподаткування було відхилене урядом. 
 

 

 

Сербія Серед рішень, які на сьогоднішній день вже прийняті з метою підтримання соціально-економічної 
ситуації: зупинення процесу примусового стягнення податкових боргів протягом строку дії епідемії для тих 
підприємців, які вже мають податкову відстрочку; введення мораторію на повернення громадянами та 
підприємцям кредитів протягом наступних 90 днів, в цей період також не нараховуються проценти на кредит; 
зменшення облікової ставки НБС до 1,75%; збільшення заробітної плати медичних працівників на 10%; 
виплата пенсіонерам додаткової допомоги у квітні у розмірі близько 40 євро; «соціальні пакети» (продуктові 
набори) для пенсіонерів, пенсія яких є нижчою від 300 євро. 

31 березня ц.р. Уряд РС прийняв пакет економічних заходів (вартістю близько 5 млрд. євро), 
спрямованих на зниження негативного впливу від поширення COVID-19 та підтримку економіки Сербії. В 
пакет включено такі заходи: 

1. Податкові. Відстрочка сплати податків та зборів не менше ніж на 3 місяці, відстрочка сплати податку 
на прибуток за ІІ квартал, скасування оподаткування податком на прибуток донацій (згадані пільги не можуть 
використати компанії, які припинили діяльність до оголошення надзвичайної ситуації 15.03.20 або звільнили 
більше 10% працівників), а також звільнення донацій від ПДВ. 

2. Фізичним особам-підприємцям та малому бізнесу буде виплачено по три мінімальні заробітні плати 

 



(кожному працівнику). 
3. Можливість допомоги окремим галузям економіки. 
4. Випуск корпоративних облігацій з метою підтримки великого бізнесу. 
5. Вигідні кредити для підтримання ліквідності підприємств (на оборотні засоби). 
6. Виплата у розмірі 100 євро кожному повнолітньому громадянину РС після закінчення надзвичайного 

стану. 
Слід також відзначити, що ЄС виділила 15 млн. євро допомоги Сербії, 5 млн. Євро Сербія отримала від 

Норвегії. 
За інформацією ТПП РС на сьогодні 168 компаній припинило свою діяльність, а близько 67 тис. 

працівників не працюють через закриття фірм. 
21 березня уряд скасував попередню заборону на експорт борошна,  у зв’язку з чим вже розпочалися 

поставки борошна в Північну Македонію та Чорногорію. 
Сінгапур 26 березня 2020 року Віцепрем’єр-міністр та Міністр фінансів Хенг Сві Кят презентував у 

Парламенті другий пакет заходів з підтримки економіки країни на тлі поширення коронавірусу.  
Новий пакет передбачає фінансування у розмірі 48 млрд. сінгапурських доларів (близько 33,17 млрд. 

дол. США) на додаток до прийнятого раніше першого пакету підтримки у розмірі 6,4 млрд. сінгапурських 
доларів (близько 4,4 млрд. дол. США).  Президент Х.Якоб висловила принципову згоду на використання 
національних резервів для фінансування нових заходів уряду з подолання «безпрецедентної у сучасній історії 
країни кризи». Єдиний раз у сучасній історії Сінгапуру резерви використовувалися після світової фінансової 
кризи 2008 року. Як повідомляється, з 33 млрд. доларів США нового пакету підтримки з резервів буде 
виділено близько 11,78 млрд.  

Загальний розмір державної підтримки становить 55 млрд сінгапурських доларів або 11% ВВП. 
Крім виділення Міністерству охорони здоров’я РС додаткових 800 млн. сінгапурських доларів 

(близько 565 млн.дол.США) для боротьби з Covid-19, також передбачено спеціальні пакети для підтримки 
економіки, бізнесу та суспільства.  

Найбільшу допомогу отримають п’ять секторів, які відчутно постраждали від спалаху коронавірусу – 
туризм, авіація, роздрібна торгівля, сфера харчування та транспортні послуги. Зокрема передбачається 
дофінансування урядом до 75% заробітних плат (максимальний розмір 4600 сінгапурських доларів на місяць) 
у найбільш постраждалих від епідемії секторах, зокрема сфері авіаперевезень, туризму, громадського 
харчування та транспорту. 

- у сфері туризму: 
 Тимчасова програма позики для підтримки грошових потоків, у рамках якої туроператори зможуть 
отримати позику до 1 млн. сінгапурських доларів під 5% річних. Уряд візьме на себе забезпечення 80% 
частки ризику несплати за цими позиками. 
 Звільнення від сплати податку на нерухомість. 
 Морська та портова адміністрація Сінгапуру в період з 1 березня по 31 серпня 2020 року надаватиме 
знижку у розмірі 50% від розміру портових зборів на круїзні судна та регіональні пороми з перебуванням у 
порту не більше п’яти днів, а також на портові судна, що перевозять пасажирів.  
 Водії таксі отримують  щомісячну допомогу у розмірі 300 сінгапурських доларів до кінця вересня 2020 
року. Приватні автобусні перевезення звільняються на рік від сплати податку за користування дорогами, та 6 
місяців від сплати за паркування на державних об’єктах паркування. 

 



- в авіаційній сфері: 
 Знижки на вартість послуг, пов’язаних з посадкою й паркуванням літаків та діяльністю наземних 
операторів. 
 Знижки на вартість оренди для магазинів та операторів вантажних перевезень в міжнародному аеропорті 
“Чангі”. 

- для бізнесу: 
 Знижка орендаторам у розмірі тримісячної орендної оплати в державних закладах харчування 
(фудкорти). 
 Знижка орендаторам у розмірі двомісячної вартості оренди, які управляються державними 
установами. 
 Компенсація у розмірі 25% від суми сплаченого корпоративного податку (до 15 000 сінгапурських 
доларів на компанію) у поточному році. 
 Максимальний розмір позики буде збільшено з 300 000 до 10 млн. сінгапурських доларів, а доля 
ризику несплати, яка забезпечена урядом, буде збільшена до 80% з нинішніх 50-70%. 
 Готелі, туристичні компанії, магазини, ресторани звільняються від сплати податку на нерухомість на 
один рік. Інші нежитлові об’єкти отримують знижку з розмірі 30% податку на нерухомість.  
 Звільнення компаній від податків на 1 рік, гнучкість у питанні іпотечних внесків в рамках державної 
програми соціального житла.  

США Адміністрація і Конгрес США, реагуючі на нові виклики, розробляють нові заходи, які покликані 
стимулювати американську економіку. 27 березня ц.р. Конгрес США обома палатами схвалив антикризовий 
пакет заходів обсягом 2 трлн.дол. на підтримку економіки, соціальні виплати та посилення системи охорони 
здоров’я.  

Законодавчі ініціативи серед іншого, зокрема передбачають:  
З метою стабілізації економічної ситуації: 

 забезпечення ліквідності галузей промисловості у вигляді державних гарантій та позик через програму 
кредитування ФРС США шляхом надання кредитних позик на суму в 500 млрд.дол. (32 млрд. дол. – 
загалом на підтримку авіаційної галузі, переважно для виплат заробітних плат (25 млрд.дол. для 
пасажирських авіаперевізників, 4 млрд.дол. для вантажних авіаперевізників, 3 млрд.дол. – 
підрядникам); 17 млрд.дол. – підприємствам, які мають стратегічне значення для національної безпеки; 
454 млрд.дол. –для підприємств всіх інших галузей); 

 житлова підтримка населення (тимчасова заборона на примусове виселення, заборона на втрату права 
викупу іпотечних державних кредитів); 

 створення Фонду допомоги штатам, які постраждали від COVID-19 – 150 млрд.дол (Coronavirus Relief 
Fund); 

 45 млрд.дол. на Фонд допомоги щодо ліквідації наслідків стихійних лих при Федеральному агентстві з 
надзвичайних ситуацій (FEMA Disaster Relief Fund); 

 4,3 млрд.дол. на роботу CDC, включаючи 1,5 млрд.дол. субсидій на забезпечення готовності на рівні 
штатів та місцевому рівні; 

 15 млрд.дол. на Програму продовольчої допомоги (SNAP); 
 10,5 млрд. дол. для Міністерства оборони США, включно з 1 млрд.дол. на виконання Закону про 

 



оборонне виробництво та понад 3 млрд.дол. на програми охорони здоров'я військових, 1,5 млрд.дол. на 
підтримку Національної гвардії у окремих штатах та територіях; 

 400 млн.дол. субсидій на забезпечення заходів безпеки виборчих процесів у штатах. 
Позики для малого бізнесу: 

 350 млрд.дол. на нову програму щодо захисту зарплат, яка має забезпечити малому бізнесу фінансову 
підтримку протягом 8 тижнів зарплати працівникам, оплачувані лікарняні та інші витрати, такі як 
іпотечний відсоток, орендна плата та комунальні платежі). До переліку організацій, що підпадають 
під дію цього законопроекту, віднесені некомерційні організації, ветеранські організації та 
підприємства, які належать корінному населенню, чисельністю до 500 працівників, а також включає 
самозайнятих, незалежних підрядників та приватних підприємців;  

 17 млрд.дол. для Адміністрації малого бізнесу (SBA) на покриття 6 місяців виплат малого бізнесу за 
існуючими позиками. 

Зниження податкового навантаження для бізнесу: 
 відтермінування податку на соціальне страхування (страхування на випадок похилого віку, втрати 

годувальника та інвалідності), що підлягає сплаті протягом двох з половиною років до 31.12.21 р., а 
решти –  до 31.12.22 р.; 

 відшкодування податкових пільг для 50% заробітних плат, виплачених працівникам під час кризи 
COVID-19 (за виключенням організацій, звільнених від оподаткування відповідно до податкового 
кодексу США); 

 зменшення обмежень на чисті операційні втрати; 
 тимчасове звільнення від акцизних податків на алкоголь при виробництві засобів для дезінфекції. 

 
Внаслідок такого обвалу фондового ринку, що триває вже третій тиждень поспіль американський 

авіабудівельний гігант «Боінг» втратив у ціні понад 43% своєї ринкової вартості, що спричинило відставку 
колишнього представника США при ООН Н.Хейлі з правління компанії. Також, великих втрат зазнали 
«General Electric» (найбільш падіння акцій за останні 28 років), «Walmart» та «Ross Stores».   

Президент США Д.Трамп підписав другий пакет законодавчих ініціатив щодо протидії впливу COVID-
19 на економіку та суспільство Сполучених Штатів (https://bit.ly/39eSoBe). За оцінками Конгресу США, вартість 
заходів, передбачених законом, сягатиме 104 млрд. дол. Закон гарантує: 
 страхування у випадку безробіття, 
 безкоштовне діагностичне тестування на коронавірус, 
 можливість оплачуваної відпустки за хворобою або сімейними обставинами. 

Адміністрацією США розробляються інші заходи, які покликані стимулювати американську економіку, 
які, зокрема мають: 
 гарантувати кредити з низьким відсотком для малого бізнесу,  
 разові грошові виплати американцям,  
 кредити та підтримка галузям, які найбільше постраждали від поширення вірусу (авіакомпанії, круїзні 

оператори, казино та інші галузі промисловості, які зазнали економічних збитків внаслідок пандемії 
COVID-19),  

 розширити фінансування лікарень та медичних центрів. 



Відповідні переговори продовжуються також в Конгресі США між демократами та республіканцями з 
погодження третього пакету законодавства, спрямованого на пом’якшення економічного впливу COVID-19, 
який передбачатиме допомогу обсягом близько 1,8 трлн. дол. Проект законодавства включає кроки з підтримки 
корпоративного, малого і середнього бізнесу, підвищення страхування через безробіття, виплату одноразової 
допомоги сім’ям робітників, додаткове фінансування боротьби з COVID-19 у штатах. Демократи, зокрема 
наполягають на посиленні кроків з підтримки соціального захисту робітників та збільшенні допомоги сфері 
охорони здоров’я. 

Мінфін США відтермінував сплату федерального податку на прибуток з 15 квітня 2020 р. до 15 липня 
2020 р. без штрафних санкцій. Це стосується всіх платників податків розміром до 1 млн.дол., включаючи 
фізичних осіб, трастові фонди, домогосподарства та корпорації, а також корпоративних платників податку на 
прибуток розмір податку до 10 млн.дол. При чому, термін декларування податку залишається без зміни – 15 
квітня ц.р. 

Офіс торговельного представника США оприлюднив заяву, у якій зазначається, що США зробили 
виключення з Розділу 301Закону про торгівлю та прийняли рішення не запроваджувати імпортні тарифи на деякі 
товари критичної необхідності для системи охорони здоров’я з Китаю – маски, апарати штучної вентиляції легень 

Важливу роль щодо підтримки американської економіки в умовах пандемії COVID-19 продовжує 
відігравати Федеральна резервна система США (ФРС) – готова використати весь наявний інструментарій для 
підтримки домогосподарств, бізнесу та американської економіки в цілому. 

23 березня ц.р. ФРС поінформувала, що запроваджує низку чергових заходів, спрямованих на 
підтримку фінансових ринків. Вони, зокрема, включають: 
– покупку необмеженої кількості казначейських цінних паперів щонайменше на суму у 500 млрд. дол. та 

іпотечних цінних паперів вартістю 200 млрд. дол.; 
– підтримку кредитування роботодавців, споживачів та бізнесу шляхом запровадження нових програм, які 

разом забезпечать фінансування на суму до 300 млрд. дол. Міністерство фінансів, використовуючи Фонд 
валютної стабілізації (ESF), забезпечить також фінансування на ці потреби на суму 30 млрд. дол.; 

– створення двох фондів для кредитування великих роботодавців: Фонду корпоративного кредитування на 
первинному ринку (PMCCF) для випуску нових облігацій та позик, а також Фонду корпоративного 
кредитування на вторинному ринку (SMCCF) для забезпечення ліквідності непогашених корпоративних 
облігацій; 

– створення третього фонду – Фонду позик термінових цінних паперів забезпечених активами (TALF) для 
підтримки кредитного потоку для споживачів та підприємств. TALF зробить можливим випуск цінних 
паперів, які забезпечені студентськими позиками, автокредитами, кредитними картками, позиками, 
гарантованими Адміністрацією малого бізнесу США (US SBA), та деякими іншими активами; 

– сприяння надходженню кредитів до муніципалітетів шляхом розширення Фонду ліквідності грошового 
ринку (MMLF, створено 18.03.2020 р.) з метою включення більш широкого спектру цінних паперів, 
включаючи муніципальні банкноти з вимогою змінної ставки (VRDN) та банківські депозитні сертифікати; 

– сприяння надходженню кредитів до муніципалітетів шляхом розширення Фонду фінансування 
комерційних паперів (CPFF), з метою включення високоякісних звільнених від податків комерційних 
паперів, як прийнятних цінних паперів. 

31 березня ц.р. Президент США Д.Трамп запропонував Конгресу прийняти пакет 
інфраструктурних законодавчих ініціатив обсягом 2 трлн.дол., як черговий четвертий пакет заходів на 



підтримку американської економіки через COVID-19. Д.Трамп відзначив, що законопроект має бути 
зосередженим виключно на питаннях створення робочих місць та відбудови інфраструктури США. Він може 
бути спрямований на масштабне інвестування в національну інфраструктурну систему і включати такі 
аспекти як: оновлення громадських систем питної води, посилення спроможностей лікарень, підвищення 
технічних можливостей телекомунікаційних мереж у сільській місцевості для забезпечення дистанційного 
навчання і телемедицини через Інтернет під час пандемії, що сприятиме створенню нових робочих місць.  

Президент США Д.Трамп заявив, що понад 10 американських компаній найближчим часом 
збільшать виробництво апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).  

 
Туніс З метою збереження робочих місць, забезпечення безперервності доходів для працівників 

державного сектору та зменшення фінансового навантаження на них Урядом прийнято рішення про:   
• відкриття лінії фінансування у розмірі 300 млн. дин (1 дол.США=2,9 туніських динара) для 

допомоги  працівникам, які тимчасово опинилися без роботи; 
• виділення фінансування у розмірі 150 млн. дин. для надання грантів малозабезпеченим 

категоріям населення  та людям з особливими потребами; 
•  відтермінування погашення кредитів на шість місяців для працівників, місячний дохід яких 

не перевищує тисячі динарів. 
З метою підтримки малих та середніх підприємств, приватних підприємців, представників вільних 

професій, які зазнають збитків в результаті реалізації заходів, спрямованих проти поширення епідемії, Уряд 
Тунісу прийняв рішення щодо:  

• відтермінування  сплати податків  на три місяці, починаючи з квітня ц.р.;   
• відтермінування на три місяці  сплати внесків за другий квартал 2020 р. до Національного 

фонду соціального страхування; 
• відтермінування на шість місяців строків погашення кредитів банкам та фінансовим 

організаціям; 
• реструктуризації податкової та митної заборгованості на 7 років;  
• створення гарантійної лінії у розмірі 500 млн. дин. для забезпечення кредитування 

операційних витрат компаній; 
• забезпечення повернення ПДВ впродовж одного місяця. 
З метою збереження інституцій та створення умов для відновлення їх діяльності у майбутньому 

Урядом також прийнято рішення про: 
•   створення інвестиційних фондів на загальну суму 700 млн. дин. для реструктуризації та 

рекапіталізації інституцій, що зазнали збитків; 
•   надання дозволу експортно орієнтованим компаніям збільшити частку збуту продукції на 

місцевому ринку з 30% до 50%; 
 •     надання дозволу компаніям здійснити переоцінку завершених та незавершених об’єктів 

нерухомості, що перебувають у них на балансі, для приведення їх вартості у відповідність до реальної; 
•     амністії надлишкової митної та податкової заборгованості; 
•     звільнення компаній на період до шести місяців від сплати штрафів за невиконання через 

ситуацію пов’язану з поширенням коронавірусу зобов’язань у рамках контрактів з інституціями державного 
сектору.  

 



Крім того, туніським урядом прийнято рішення про виділення 500 млн. дин. для підтримки 
стратегічного запасу медикаментів, продуктів харчування  та пального. Уряд також вивчає можливість 
внесення законодавчих ініціатив про тимчасове призупинення проваджень у справах щодо фінансових 
порушень, а також про призупинення терміном на два місяці рішень про відключення через несплату вартості 
наданих послуг водо- та електропостачання, а також телефонного зв’язку.   

 
Туреччина Введено у дію антикризовий план «Щит економічної стабільності». Обсяг пакету становить 100 млрд. тур. лір 

(15,4 млрд. дол. США), який включає в себе подвоєння підтримки кредитування банками через Фонд 
гарантування кредитів (KGF) до 50 млрд. тур. лір.  
Зазначеним планом дій передбачається реалізація наступних заходів: 
- підвищення мінімальної пенсії до 1500 тур. лір (близько 230 дол. США); 
- людям, віком більше 70 років, виплатять подвійну пенсію за квітень; 
- на підставі підготовленого Мінсоцполітики ТР списку малозабезпечених сімей держава виплатить 
допомогу. Фонд допомоги становить 2 млрд. тур. лір (308 млн. дол. США); 
- передбачається запуск додаткових програм соціального і медичного забезпечення людей похилого віку в 
умовах карантину та режиму надзвичайного стану; 
- вводяться пільги на надання кредитів громадянам Туреччини, які постраждали від коронавірусу; 
- зменшення ПДВ на внутрішні перельоти з 18% до 1% на наступні три місяці;  
-  фінансова підтримка національного авіаперевізника «Turkish Airlines» (сума компенсацій наразі 
узгоджується); 
- «замороження» стягнення курортного збору з місцевих готелів до листопада 2020 р.;  
- стягнення податків за квітень-червень 2020 р. з підприємств у сферах автопромисловості, логістики, 
інфраструктури, металургії, рітейлу, харчової промисловості і надання послуг відтерміновується на півроку;  
- підприємствам, які постраждали від коронавірусу, дозволять відстрочити виплати по кредитах мінімум на 3 
місяці і отримати фінансову компенсацію від держави; 
- державний банк «Halkbank» має відстрочити виплати по кредитах і іпотеках на 3 місяці; 
- держава надасть фінансову підтримку експортерам для збереження їх завантаження під час тимчасового 
падіння обсягів експорту; 
- Фонд гарантування кредитів буде збільшений з 3,8 млрд. до 7,7 млрд. дол. США з метою надання підтримки 
малому і середньому бізнесу; 
- розробляється програма переведення підприємств на віддалену форму роботу, де це можливо, з усіма 
відповідними змінами в законодавстві; 
- робітникам, які були змушені взяти відпустку, виплатять бонус за квітень ц.р.; 
- вводиться система виплат за неповні робочі дні, щоб полегшити розрахунки по зарплатах для тих, хто 
перейшов на неповний робочий день у зв'язку з карантином або на якийсь більш гнучкий графік, який не 
дозволяє нараховувати зарплату в звичайному режимі; 
- компенсація втраченого часу для робітників, які постраждали від карантину, буде збільшена з 2 до 4 місяців; 
- підприємствам, які у період квітень-червні ц.р. оголосять дефолт, зараховується як «форс-мажорна» 
ситуація з відповідною її фіксацією в офіційних документах для мінімізації негативного впливу на 
репутаційний імідж компанії та на відносини з кредиторами; 
- Центральний банк Туреччини розглядає можливість зниження облікової ставки (наразі 9,75%); 

З огляду на належну підтримку Туреччиною 
власних експортерів, прогнозується 
мінімальне падіння обсягів імпортних 
поставок турецької продукції до України. 
Разом з тим, у сьогоднішніх умовах 
Туреччина висловлює зацікавленість у 
терміновому налагодженні поставок галузевих 
(переважно, медичних) товарів і відповідної 
сировини українського виробництва у 
контексті заходів з протидії розповсюдженню 
коронавірусу у країні. 

Певні ризики для українських 
контрагентів створює визнання пандемії 
«форсмажорною обставиною». 



- за рахунок золотовалютних резервів банківський сектор країни отримає додаткові активи на суму у 5,1 
млрд. дол. США; 

- погашення кредитів у формі переобліку на суму 7,6 млрд. дол. США відкладається на 3 місяці. 
 
Національний перевізник країни - «Turkish Airlines» скоротив міжнародні рейси та оголосив про 

викуп акцій, що вважається кроком для підвищення ціни акцій компанії. Також зазначається, що турецькі 
експортери очікують на значне зниження обсягів продажів на ключових європейських ринках. 

За заявою міністра казначейства та фінансів ТР Б.Албайрака, уряд ТР вважає, що банки візьмуть 
приклад державних кредиторів і реструктурують кредити, а також збільшать ліміти овердрафту. Окремо були 
відзначені позитивні результати діяльності на цьому напрямі банківських установ – «Ziraat Bank», «Halkbank» 
і «Vakıfbank». Так, зазначені державні банки оголосили про початок реалізації програми кредитування 
вітчизняних компаній, які несуть збитки на фоні пандемії. У спільній заяві зазначається про можливості 
програми пільгового кредитування, якою зможуть скористатися компанії Туреччини, що несуть збитки в 
будь-якому з секторів економіки. Основною умовою звернення за пільговим кредитуванням стане відсутність 
скорочень в штаті співробітників турецьких компаній станом на кінець лютого 2020 року. Відстрочка по 
виплатах за пільговим кредитом становить 6 місяців з моменту отримання кредиту. Кредит із річною 
процентною ставкою 7,5 % видається на 36 місяців. 

 
 

Туркменістан Згідно з офіційними даними в Туркменістані немає випадків захворювання коронавірусом COVID-19.  
Згідно з нотою Міністерства закордонних справ Туркменістану від 31 березня 2020 р., контексті 

запроваджуваних заходів з метою недопущення поширення в Туркменістані коронавірусу COVID-19, 
починаючи з 01 квітня до 01 травня 2020 р. обмежується перетин державного кордону Туркменістану 
вантажними транспортними засобами, які здійснюють міжнародні перевезення, в т.ч. тих, які прямують 
транзитом територією Туркменістану. 

 

Угорщина 19.03.2020 р. Урядом Угорщини оголошено про запровадження економічного плану підтримки 
внутрішнього рику та захисту економіки. 

Основні пункти плану заходів угорського Уряду: 
-звільнення від зобов’язання погашення тіла та відсотків по кредиту до кінця 2020 року, отриманого 

фізичними та юридичними особами до 18.03.2020 р.;  
- відтермінування виплат по короткотермінових кредитах для юридичних осіб до 30.06.2020р.; 
- встановлення максимальної ставки за новими споживчими кредитами з 19.03.2020 р. в розмірі базової 

ставки центрального банку плюс 5%; 
- у таких галузях, як туризм, сфера послуг, розваг, спорту, культури та пасажирських перевезень, тобто 

таксі, роботодавці звільняються від сплати пенсійних внесків, а внески на медичне страхування для них 
зменшаться до встановленого законодавством мінімуму. Ці пільги діятимуть до 30.06.2020 р.; 

- продовження терміну для сплати спрощеного податку по так званій системі «КАТА» для тих таксистів, 
які його сплачують, до 30.06.2020 р.; 

 - скасування до 30.06.2020 р. сплати внеску на розвиток туризму; 
- заборона на розірвання договорів та збільшення орендної плати у згаданих галузях; 
 - запровадження більш гнучких правил у сфері зайнятості для спрощення відносин між роботодавцем та 

 



працівником. 
19.03.2020 р. запроваджено військову адміністрацію на угорських підприємствах у зв’язку з 

ситуацією, що склалася внаслідок поширення вірусу COVID-19: 
- урядовою робочою групою Уряду Угорщини з питань забезпечення безпеки критично  
23.03.2020 р. оголошено рішення Уряду щодо чергових заходів із захисту економіки Угорщини у 

зв’язку з ситуацією, що склалася внаслідок поширення вірусу COVID-19. 
Перелік заходів: 
- заборона на виселення з нерухомості та арешт майна на період дії надзвичайних заходів, 

оголошених Урядом; 
- заборона на відчуження коштів заборгованості по сплаті податків виконавчими органами на період 

дії надзвичайних заходів, оголошених Урядом; 
- окрім таксистів, звільнення від оплати спрощеного податку малих підприємців (KATA), 

поширюється на 81,4 тис. малих підприємців із сфери надання послуг. Заборгованість по сплаті 
даною категорією податку, яка сформувалась на 20.03.2020 р., може не сплачуватись до закінчення дії 
надзвичайних заходів, оголошених Урядом; 

- рекламні оператори Угорщини отримують звільнення від оплати податків у зв’язку з падінням 
попиту на рекламні послуги та доходів. 

26.03.2020 р. введено в дію подальші заходи з метою захисту економіки та ведення бізнесу: 
- введено в дію мораторій на виплату кредитів та відсотків по кредитах для фізичних осіб та 

підприємців до кінця 2020 року; 
- під час дії мораторію не можуть нараховуватись відсотки за використання кредиту; 
- з 01.01.2021 р. для користувачів не можуть бути збільшені розміри виплат по кредитах, термін 

погашення кредиту має бути продовжений з урахуванням збереження оригінальних розмірів виплат по 
кредитах; 

- крім того, дію кредитного мораторію поширено також на погашення позик роботодавців для 
працівників, а також погашення коштів у рамках державної програми фінансової допомоги на купівлю та 
оренду житла. 

26.03.2020 р. Міністерством сільського господарства Угорщини прийнято рішення про 
пришвидшення здійснення перерахування державної фінансової допомоги  для сільськогосподарських 
виробників. У період з квітня по червень 2020 року угорським сільськогосподарським виробникам буде 
перераховано 122,5 млрд форинтів дотацій (380 млн. дол. США), відповідно до їх заявок, оформлених у 
плановому порядку. 

З метою подолання кризових явищ та перезапуску економіки Угорщини необхідно внести радикальні 
зміни у державний бюджет. Міністерство фінансів вже розпочало та продовжує здійснювати розробку 
пропозицій щодо реформування держбюджету відповідно до актуальної ситуації та прогнозів до кінця 2020 
року. На початку квітня Урядом заплановано запуск масштабного плану заходів по стабілізації та захисту 
економіки, який передбачатиме забезпечення зростання економіки в умовах кризи, збереження та створення 
робочих місць. 

Заходи плану розробляються Урядом спільно та у взаємодії із Національним банком Угорщини, 
економічними палатами, а також профільними асоціаціями підприємців країни. 

31.03.2020 р. у рамках запровадження нових заходів в фінансово-економічному секторі, 



Міністерством технології та інновацій Угорщини з ухвалено ряд  рішень щодо сприяння реалізації 
інвестиційних проєктів, які виконуються із співфінансуванням грантових коштів ЄС: 

- базовий рівень першого траншу грантових коштів для заявників, які реалізують проєкти у сфері 
туризму та готельно-ресторанного бізнесу, сферах обслуговування, збільшено з 25% до 50% від загального 
бюджету проєкту; 

- на три місяці автоматично продовжені строки подання звітності за використання коштів першого 
траншу, строки досягнення індикаторів проєктів; 

- надано можливість продовження термінів дії грантових договорів, а також внесення змін до 
договорів за спрощеною процедурою; 

- реалізація окремих заходів проєктів, які не стосуються вимог ЄС, можуть бути тимчасово 
призупинені до відміни дії обмежувальних заходів; 

- надзвичайна ситуація прирівнюється до форс мажорних обставин, відповідно до чого, неможливість 
реалізації окремих, вже профінансованих, заходів не є причиною для повернення грантових коштів 
грантодавцю; 

-  для документального підтвердження наявності дозволів на будівництво, або введення в 
експлуатацію об’єктів, які необхідні для отримання чергових траншів фінансування, достатньо надати 
документ, що підтверджує початок процедури отримання відповідного дозволу. 

 01.04.2020 р. відповідно до положень закону про захист від коронавірусу, з метою врегулювання 
питань обліку юридичних осіб в умовах дії обмежувальних заходів, Урядом Угорщини запроваджено 
наступні процедурні зміни: 

- під час дії обмежувальних заходів норми законодавства щодо обліку, судової реєстрації та 
припинення діяльності юридичних осіб, а також правил здійснення відповідних процедур виконуються із 
змінами; 

- суд, який здійснює реєстрацію юридичної особи, може здійснювати виключно документальне 
підтвердження реєстраційних дій; 

- надання інформації та інших послуг щодо юридичних осіб в електронній формі здійснюється через 
ресурси Служби інформації та електронних процедур юридичних осіб та компаній. 

Водночас, на фоні кризових явищ в економіці Угорщини спостерігається подальше стрімке 
послаблення угорської національної валюти – форинта (станом на 01.04.2020 р. курс становить 328,4 
форинтів за 1 дол. США). 

Фінляндія Уряд надасть додаткове фінансування у розмірі 10 млрд. євро для підприємств через Експортно-
кредитне агентство Finnvera, державну компанію BusinessFinland, Регіональні центри економічного 
розвитку, транспорту і навколишнього середовища та кредитну установу Talousapu.  

Основна операційна модель - це надання гарантій банкам, які надають позики. Крім того, держава 
збільшить покриття кредиту Finnvera та гарантує збитки з 50% до 80%.Це дозволитьFinnvera брати на себе 
більші ризики в сучасних умовах економічної невизначеності. 

Уряд надав „BusinessFinland‟ додаткові ресурси обсягом у 150 млн. євро на негайні заходи для 
підтримки бізнесу. Ці заходи призначені для МСБ, які працюють у Фінляндії у сфері туристичних 
(допоміжних туристичних) послуг, творчих та концертних сферах та інших сфер, де отримуються послуги  
субпідрядників. Фінансування призначене для компаній для вивчення та використання нових можливостей 
бізнесу в надзвичайних умовах. Перші рішення щодо фінансування будуть прийняті негайно, вже  20 березня 

Ураховуючи те, що згадані у п.1. заходи 
стосуються лише фінських компаній, які 
працюють у Фінляндії, а також їх характер та 
спрямування, самі заходи, вірогідно, не 
матимуть негативного впливу на доступ 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
України до ринку Фінляндії. Водночас, їх 
спрямованість на підтримку фінансового стану 
фінських компаній може дозволити останнім 
не відмовитися від імпортних постачань з 
України. 



2020 року. 
Регіональні центри економічного розвитку, транспорту і навколишнього середовища отримають 

додаткове фінансування у 50 млн. євро для проектів розвитку бізнесу. Фінансування буде використовуватися 
для підтримки МСБ, особливо в секторі послуг, а також в інших секторах, якщо це необхідно для управління 
та запобігання наслідкам коронавірусу. 

Фінансові ресурси у розмірі 500 тис. євро будуть виділені для кредитної установи Talousapu на 
потреби підприємців.  

Таким чином, Урядом Фінляндії у період з 16 до 20 березня 2020 р. ухвалені рішення про надання 
фінансової підтримки вітчизняному бізнесу обсягом 15 млрд. євро. 

30.03.2020 стало відомо, що уряд, додатководовжевиділених 15 млрд. євро, надає 1 млрд. 
євронапрямісубсидіїбізнесу. Зцієїсуми 700 млн.європризначенінагранти, якінадаватиме “BusinessFinland”, а 
300 млн. євронагрантивідцентрівекономічногорозвитку, 
транспортутанавколишньогосередовищаhttps://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/valtion-rahoitusta-yrityksille-
koronavirustilanteessa-vahvistetaan-yritystukiin-miljardi-euroa. 

Субсидії включені до додаткового бюджету уряду на 2020 рік, який був проголосований парламентом 
26 березня 2020 року та набуде чинності 31 березня 2020 року.Мета такого рішення, підтримати якомога 
більше підприємств для їх прибуткової діяльності під час і після кризи. Крім прямих субсидій, держава 
гарантуватиме банківські позики компаніям. 

 
1. Центри економічного розвитку, транспорту та навколишнього середовища підтримуватимуть 

малі підприємства, які постраждали від зміни ринку та скорочення виробництва, спричинених пандемією 
COVID-19. Центри забезпечуватимуть фінансування компаній, де працюють 1-5 осіб. Фінансування може 
бути доступне для малих підприємств у всіх галузях, за винятком сільського господарства, рибальства та 
лісового господарства та переробки сільськогосподарської продукції. 

2. Гранти «BusinessFinland” призначені для малих та середніх підприємств у Фінляндії, де 
працюють 6–250 осіб, а також для середніх підприємств, які можуть зайняти понад 250 осіб, але їх щорічний 
оборот становить менше 300 млн. євро. 

3. Державна експортно-кредитна компанія Finnvera. 20 березня 2020 року уряд оголосив, що 
надасть можливість додаткового фінансування у 10 млрд. євро для підприємств, головним чином за 
рахунок гарантій Finnvera.  

Франція В аграрному секторі бракує робочої сили через дефіцит сезонних працівників. Цей брак робочих рук загрожує 
зривом посівного сезону та збору врожаю (особливо це стосується збору спаржі та суниці).  
Комерційні банки завдяки запровадженій системі державних гарантій у 300 мільярдів євро надаватимуть 
додаткові банківські позики для всіх компаній під 0,25% на суму, що дорівнює 3-місячному обороту компанії.  
Банківські установи, на прохання органів державної влади, відтерміновують на шість місяців, без штрафних 
санкцій, погашення позик торговців, ремісників та малих і середніх підприємств. 
Складено перелік промислових компаній (зокрема у авіаційному та автомобільному секторі), які потребують 
державної фінансової підтримки через капіталовкладення, рекапіталізацію чи навіть націоналізацію, яка 
наразі розглядається як крайній засіб.  

Французька банківська федерація оголосила, що завдяки запровадженій системі державних гарантій у 
300 мільярдів євро з 25.03.2020 комерційні банки Франції надаватимуть додаткові банківські позики для всіх 

Зменшення сільськогосподарського 
виробництва у Франції створює передумови 
для зростання цін на продукти харчування, що 
створить передумови для збільшення експорту 
української продукції. 



компаній під 0,25% на суму, що дорівнює 3-місячному обороту компанії.  
Крім цього, банківські установи, на прохання органів державної влади, відтерміновують на шість 

місяців, без штрафних санкцій, погашення позик торговців, ремісників та малих і середніх підприємств. 
Вища рада з питань фінансової стійкості Франції (Haut conseil de solidité financière (HCSF) вирішила 

повністю послабити контрциклічний буфер капіталу банків, який наразі у фінансових установах Франції 
дорівнює 0,25% активів, зважених на ризик. Коефіцієнт контрциклічного буфера капіталу залишатиметься 0% 
до подальшого повідомлення, що дозволить, за оцінками Міністерства економіки та фінансів, вкласти 
близько 8 мільярдів євро в економіку. 

Французький уряд оголосив 23.03.2020 р. про створення кризового комітету з питань міжфірмових 
кредитів на тлі погіршення термінів розрахунків. Цей кризовий комітет має на меті реагувати на найскладніші 
випадки та зменшити тенденцію щодо зупинки або затримки платежів. Він також надасть змогу в режимі 
реального часу розібратися з найсерйознішими випадками погіршення термінів розрахунків між компаніями 
та заохотити компанії усіх розмірів та з усіх секторів впорядкувати свої торгові відносини, забезпечивши при 
цьому функціонування малого та середнього бізнесу, який найбільше потерпає від економічної кризи. 

Французький уряд склав перелік промислових компаній (зокрема у авіаційному та автомобільному 
секторі), які потребують державної фінансової підтримки через капіталовкладення, рекапіталізацію чи навіть 
націоналізацію, яка наразі розглядається як крайній засіб.  

Чехія . Чеським урядом були запроваджені обмеження щодо експорту засобів індивідуального захисту 
(дозволяються поставки в треті країни лише в рамках надання гуманітарної допомоги з обов’язковим 
отриманням ліценції)  та введено заборону на експорт респіраторів класу захисту FFP3. Діє також заборона на 
експорт лікарських засобів. Чеський уряд також має намір скористатися пропозицією ЄК та звернутися до 
Брюсселю з проханням дозволити не справляти мито та ПДВ на імпорт засобів захисту та обладнання для 
надання допомоги хворим на коронавірус, які використовуватимуться в медичних закладах.  

Уряд ЧР продовжує здійснювати заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків пандемії для 
економіки країни. У цілому, за даними чеського уряду, на різні форми прямої та непрямої підтримки чеських 
підприємців буде виділено 1 трлн. чеських крон (100 млрд. чеських крон фінансової допомоги та 900 млрд 
чеських крон у формі державних гарантій).  

Зокрема, 19 березня були ухвалені рішення щодо суттєвого збільшення обсягів допомоги чеським 
підприємцям в умовах загострення кризової ситуації. Так, чеський уряд розширив обсяги окремої кредитної 
програми COVID з 600 млн. чеських крон до 10 млрд. чеських крон  для полегшення доступу підприємців 
малого та середнього бізнесу до оперативного фінансування в контексті проблем, спричинених епідемією 
коронавірусу. Безпроцентні кредити з 12-місячним відстрочкою платежів та без сплати комісій і зборів 
надаватимуться як через державний Чесько-Моравський банк гарантій та розвитку (ЧМБГР), так й формою 
надання гарантій ЧМБГР та компенсації відсоткової ставки за кредити, видані комерційними банками. Дотації 
з окремого фонду (200 млн. чеських крон) отримають чеські компанії, які виробляють засоби захисту для 
протидії коронавірусу.  

У соціальній сфері було ухвалено рішення щодо подовження на період до відкриття шкіл та дитячих 
садків виплат соціальної допомоги батькам, яка сплачується їм під час вимушеної відпустки для догляду за 
дитиною віком до 13 років. До цього такі виплати могли здійснюватися лише 9 днів.  
 На кризовий розвиток ситуації відреагував й Чеський національний банк (ЧНБ), який 16 березня 
знизив на 0,5% облікову ставку (до рівня 1,75%). Чеський центробанк також відмовився від підвищення вимог 

Станом на 25 березня ц.р. не відбулось 
принципових змін в торговельній політиці 
Чеської Республіки (ЧР) в умовах поширення 
у світі нового типу коронавірусу COVID-19 
Ухвалені чеським урядом рішення щодо 
зменшення у кризовий період податкового 
тягаря для бізнесу та громадян, а також 
підтримки зайнятості заслуговують на 
вивчення з точки зору їх можливого 
застосування в Україні. 
Слід очікувати, що запроваджені чеським урядом 
заходи з підтримки економіки дозволять дещо 
пом’якшити вплив економічної кризи, спричиненої 
пандемією коронавірусу. Це також сприятиме 
збереженню певний час попиту на головні товарні 
позиції українського експорту, зокрема, руду та 
залізні концентрати. Водночас, у разі затягування та 
поглиблення кризи слід очікувати суттєвого 
падіння українського експорту в ЧР та 
двостороннього товарообігу у цілому. Так, вже 
зараз можна прогнозувати скорочення обсягів 
українського експорту в ЧР за другою найбільшою 
експортною товарною позицією – «комплекти 
проводів для свічок запалення». Також суттєво 



щодо резервування капіталу чеських банків та заявив про готовність оперативно реагувати у випадку 
зменшення їх ліквідності. ЧНБ також очікує, що чеські банки утримаються цього року від сплати дивідендів 
своїм акціонерам. Крім того, 24 березня чеський уряд ухвалив нову редакцію закону про ЧНБ, згідно з яким 
суттєво розширюються можливості чеського центробанку щодо купівлі державних боргових зобов’язань. На 
думку експертів, фактично йдеться про надання ЧНБ можливості більш ефективно застосовувати інструменти 
«кількісного пом’якшення» за прикладом ФРС чи ЄЦБ.  
 За підсумками засідання чеського уряду 23 березня були ухвалені нові рішення щодо лібералізації 
умов оподаткування бізнесу та фізичних осіб у кризовий період. Зокрема, йдеться про можливість отримання 
компенсації витрат, понесених у 2020 р., шляхом зменшення бази оподаткування доходів, отриманих 
протягом 2018-2019 рр. (Loss carryback), скасування сплати у червні ц.р. авансу на податок на доходи за 
другий квартал 2020 р., призупинення зобов’язання здійснювати електронний облік продажів протягом 
періоду дії стану надзвичайної ситуації та наступних трьох місяців, можливість відтермінувати до 31.08.2020 
р. без санкцій подання декларацій щодо придбання нерухомості. Крім того, самозайняті особи отримали право 
протягом 6 місяців не здійснювати виплати за страховими договорами про пенсійне та медичне забезпечення.  
 У свою чергу, Міністерство сільського господарства ЧР готує окремий пакет рішень щодо значного 
збільшення обсягів фінансової підтримки компаній АПК за  діючими програмами Фонду підтримки та 
гарантій землеробства та лісового господарства та в рамках Програми розвитку сільського господарства.  

Ухвалені чеським урядом рішення щодо зменшення у кризовий період податкового тягаря для бізнесу 
та громадян, а також підтримки зайнятості заслуговують на вивчення з точки зору їх можливого застосування 
в Україні. 
 За попередніми оцінками Міністерства фінансів ЧР, ВВП Чехії у поточному році скоротиться на 5,1%. 
Чеський уряд та незалежні експерти поки що не роблять грунтовних прогнозів щодо фінансово-економічних 
наслідків поширення хвороби коронавірусу, вказуючи на те, що у цілому країна краще підготовлена до кризи, 
ніж це було у 2008 р. Йдеться про стабільну банківську систему, великі золотовалютні запаси ЧНБ (станом на 
1 березня 2020 р. становили близько 148 млрд. доларів США), збереження загального профіциту державних 
фінансів всіх рівнів, відносно низький рівень державного боргу (29% ВВП країни) тощо. Водночас, вже 
сьогодні стає очевидним, що криза може поступово охопити майже всі галузі чеської економіки. Незважаючи 
на те, що уряд ЧР виходить з необхідності продовження роботи виробничих секторів економіки, вже 18 
березня про призупинення виробництва у зв’язку з карантином повідомили найбільші автомобілебудівні 
компанії країни ŠKODA AUTO та TPCA. 24 березня на позачерговому засіданні парламенту ЧР були схвалені 
антикризові законодавчі ініціативи уряду та зміни до державного бюджету на 2020 р., дефіцит якого 
дозволено збільшити в 5 разів (з 40 до 200 млрд. чеських крон). 

скоротиться двосторонній товарообіг послугами, 
насамперед, у сфері транспорту та туризму. 

 

Чорногорія 19 березня 2020 року Уряд Чорногорії оголосив про комплекс економічних заходів задля усунення 
наслідків коронавірусу. Зокрема, оголошено про відтермінування виплати за кредитами, а також сплати 
податків для громадян і бізнесу на 90 днів. Крім того, Уряд виділив 1 млн. євро для допомоги 
найуразливішим. Члени Уряду одноразово перерахують половину заробітної плати на рахунок Національного 
координаційного органу з питань інфекційних хвороб, а виплати змінної частини заробітку і всі бюджетні 
винагороди за роботу в комісіях і радах директорів будуть призупинені. Крім того,  відтерміновано на 90 днів 
виплату орендної плати за нерухомість у державній власності. Водночас усі бюджетні асигнування 
залишаються регулярними. Місцевим органам влади рекомендовано зробити те саме.  

Наразі ще не розроблено чіткий механізм реалізації згаданих заходів. Однак, попередньо 

 



повідомлено, що позичальники, які хочуть заморозити виплату на три місяці, повинні повідомити свій банк в 
електронному або письмовому вигляді, після чого банк має опрацювати згаданий запит протягом 5 днів.  

З метою виконання доручення Уряду щодо пом’якшення наслідків боротьби з коронавірусом, банки 
на своїх веб-сайтах зобов’язані опублікувати повідомлення про право на мораторій на повернення позик 
строком до 90 днів користувачам кредитів (юридичні особи, фізичні особи, підприємці та інші користувачі 
кредитів) не пізніше 30 березня 2020 року, яке буде вважатися наданим усім бенефіціарам. Щомісячні внески 
надалі мають бути розподілені між рештою платежів, а термін погашення позики продовжено. Банки мають 
щомісяця звітувати про виконання згаданих заходів.  

Платники податків, які зобов’язані подавати податкові декларації в електронному вигляді у 
встановлений термін матимуть змогу внести підтвердження щодо відкладених зобов’язань. Також платники 
податків, які погасять своє податкове зобов’язання в законний термін, можуть скористатися правом його 
зменшення на 6%. 

Швейцарія Додатково до вже виділених 10 млрд. шв.фр. екстреної допомоги для пом’якшення економічних 
наслідків пандемії надано ще 32  млрд. шв.фр. Цільове спрямування коштів – підтримка зайнятості (віддалена 
робота з дому та перехід на скорочений робочий графік), виплати заробітної плати, залучення самозайнятих, 
запобігання банкрутствам, надання пільгових кредитів, підтримка сфери культури і спорту.  

У зв’язку із зниженням платоспроможності компаній передбачена негайна допомога у отриманні 
гарантованих кредитів на суму 20 млрд. шв.фр. Постраждалі компанії можуть безперешкодно отримати 
кредити на суму 10% від обсягу продажів (максимально 20 млн. шв.фр.). Суми до 500 000  шв.фр. мають бути 
виплачені негайно під 100% гарантії Федерального уряду. Кредити понад  500 000  шв.фр. гарантуються  
Федеральним урядом на 85%.  

Компаніям, що постраждали від пандемії коронавірусу надається тимчасове безвідсоткове 
відстрочення платежів за внески на соціальне страхування. Припиняється також стягнення боргів та виплат 
через банкрутство.  

Створюються буфери ліквідності у податковій сфері. Відтак, на період з 1 березня по 31 грудня 2020 
р. вводиться нульова процентна ставка на ПДВ, митні збори, спеціальні податки на споживання. Це 
положення застосовується і до прямого федерального податку.   

Передбачені також заходи щодо фінансування туристичної галузі. 5,5 млн. шв.фр. виділено на 
потреби Швейцарського товариства готельного кредиту та 530 млн. шв.фр. надаються на федеральні позики у 
туристичній галузі.     

Прогнозні оцінки розвитку економіки Швейцарії у 2020 р. піддані перегляду. За оцінками експертної 
групи Федерального уряду ВВП країни в поточному році зменшиться на 1,5%. Змін у торговельній політиці 
Швейцарії не зафіксовано.   

Змін у торговельній політиці Швейцарії не 
зафіксовано.   

Швеція Після внесення низки поправок до бюджету країни, які передбачають реалізацію заходів з підтримки 
економічної ситуації на суму понад 300 млрд. крон (орієнтовно 33,3 млрд. дол. США), уряд Швеції наново 
оголосив про необхідність перегляду бюджету країни щоб передбачити додаткові асигнування для підтримки 
малого та середнього бізнесу, який, на думку спеціалістів, є найбільш уразливим у поточних умовах. 

Загалом станом на сьогодні шведським урядом впроваджено такі заходи: 
- Держава взяла на себе виплату лікарняних в повному обсязі впродовж квітня та травня 

(довідково: раніше – перший день лікарняного був неоплачуваним, потім два тижні оплачувалися 
роботодавцем), а також основну частку витрат за тимчасові звільнення через COVID-19. 

Станом на 25.03.2020 р. в Швеції не 
вживалися заходи щодо обмеження 
міжнародної торгівлі у зв’язку з 
поширенням у світі COVID-19 



- Оголошено дотації компаніям на виплату половини заробітної плати за умови, що працівник 
отримує 90% від попередньої оплати, а працює 40% робочого дня. 

- Компаніям надано право відстрочити на найближчі 12 місяців виплати соціальних зборів та 
окремих податків. Підприємствам, які наперед заплатили податки за першу половину 2020 року, 
Шведською податковою службою дозволено повернути зазначену суму.   

- Національний банк Швеції надає через банки кредитування шведським підприємствам у розмірі 
500 млрд. крон (орієнтовно 56 млрд. дол. США). 

Станом на 25.03.2020 р. в Швеції не вживалися заходи щодо обмеження міжнародної торгівлі у 
зв’язку з поширенням у світі COVID-19. 

 
Японія З початку року, з метою підтримки економіки Японії, Урядом Японії були вжиті відповідні 

економічні стимулюючі заходи. 
13 лютого – перший пакет на загальну суму 500 млрд. єн (4,6 млрд. дол. США), який передбачає 

надання кредитної підтримки малим та середнім підприємствам (МСП), у тому числі туристичним компаніям, 
а також виробникам масок, які зазнали збитків внаслідок пандемії коронавірусу. Зокрема, Міністерство 
промисловості Японії профінансує 2/3 витрат великих підприємств-виробників масок, та 3/4 витрат малих та 
середніх компаній, що становитиме максимум 270 тис. дол. США за виробничу лінію. 

10 березня – другий пакет фінансової підтримки на загальну суму 1,6 трл. єн. (понад 15 млрд. дол. 
США), з яких: 

 1 трлн. єн (9,6 млрд. дол. США): 
 надання кредитів МСП, які постраждали внаслідок пандемії коронавірусу. Так, будуть 

надаватися кредити на суму до 300 млн. єн (3 млн. дол. США) до 1% річних тим МСП, обсяги продажів яких 
зменшились щонайменше на 5%, підприємства та самозайнятим працівникам, прибуток яких зменшився з 
10% до 20% і які змушені брати кредити в банках, відсотки в банках будуть сплачені японським урядом; 

 200 млрд. єн (1,9 млрд. дол. США), наданих Японським банком розвитку на підтримку 
великих японських підприємств, які виявили бажання перенести власне виробництво з-за кордону до Японії; 

 250 млрд. єн (2,4 млрд. дол. США), наданих Японським банком міжнародного 
співробітництва на підтримку міжнародних фінансових операцій японських компанії; 

 до 100 тис. єн (1 тис. дол. США) буде надано безвідсотковий кредит «фрілансерам» та 
нерегулярним робітникам, у разі, якщо їхній щорічний прибуток зменшиться більше ніж на 20%; 

 батькам школярів, які з 27 лютого, відповідно до рішення Уряду Японії закрити школи на 
карантин, змушені були залишити дітей вдома, будуть компенсовані витрати (сплата за харчування, письмове 
приладдя тощо); 

 батькам школярів, які не мають регулярного працевлаштування, або є «фрілансерами» і 
підпали під скорочення внаслідок пандемії, можуть отримати щоденну фінансову підтримку у розмірі 4100 єн 
(40 дол. США). 

 430 млрд. єн (4 млрд. дол. США), спрямованих на збільшення виробництва масок, надання підтримки 
соціальним та медичним працівникам, а також тим, хто доглядає за літніми людьми. 
16 березня – Центральним банком Японії (ЦБЯ), з метою заохочення кредитування компаній, які 

відчувають проблеми у зв'язку з падінням збуту, було прийнято рішення щодо вжиття таких заходів: 
 ЦБЯ збільшить обсяг викупу паперів біржових інвестиційних фондів з нинішніх 6 трлн. єн 

 



(57 млрд. дол. США) до 12 трлн. єн (114 млрд. дол. США) на рік; 
 подвоїть покупку активів інвестиційних трастів нерухомості до 180 млрд єн (1,7 млрд. дол. 

США) на рік; 
 збільшить покупку короткострокових комерційних векселів і корпоративних позик на 1 трлн. 

єн (9,6 млрд. дол. США)  кожних для збільшення потоку готівки в компанії. 
 керівництво банку також введе нову систему кредитування, пропонуючи комерційним 

фінансовим інститутам безвідсоткові кредити. 
19 березня під час засідання Уряду Японії Міністерство економіки та промисловості Японії 

закликало основних постачальників енергоресурсів дозволити населенню скористатись одномісячним 
пільговим періодом на сплату послуг починаючи з 25 березня. У той же час Міністерство внутрішніх справ 
звернулось до постачальників водних ресурсів та телекомунікаційних послуг починаючи з лютого і до кінця 
травня ц.р надати відстрочку у виплатах по рахунках. 

Крім того, розглядається можливість запровадження відшкодування корпоративного податку для 
компаній, які були змушені понести збитки через спалах нового коронавірусу.  

Вищезазначене в основному стосуватиметься малих та середніх підприємств, таких як ресторани та 
постачальники шкільних обідів, а також великих компаній, які зазвичай не мають права на такі податкові 
пільги. 

Наразі Урядом Японії також розглядається можливість надання на початку квітня ц.р. 
безпрецедентного за розміром пакету фінансової підтримки економіки Японії на загальну суму понад 30 трлн. 
єн (270 млрд. дол. США). На даний час відбувається обговорення зазначеного пакету антикризових заходів 
між Урядом Японії та представниками політичних сил в Парламенті Японії. 

Поширення вірусу по всьому світу також загрожує Олімпійським іграм в Токіо, які повинні початися 
24 липня ц.р. Японія за попередніми даними, офіційно витратила на організацію Олімпіади 12,6 мільярдів 
доларів, але національний аудит оцінює цю цифру більш ніж удвічі.  

 
 


